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तावना : व छ र व थ वातावरणमा बाँ न पाउने नाग रकको मौिलक अिधकारको संर ण गन, 
ाकृितक ोतको समिुचत उपयोग एवं दीगो यव थापन गन, वातावरण र िवकासबीच स तुलनकायम गन 

तथा ाकृितक ोत, वातावरण र जैिवक िविवधताको संर ण गन वा छनीयभएकाले,  
नेपालको सिंवधानको धारा२२१ बमोिजम अनुसूची८रअनुसूची९माउ लेिखत वातावरण, 

ाकृितक ोत र जैिवक िविवधता स ब धी थानीय तहको अिधकारकाया वयनका 
लािगकानूनी यव थागन, जैिमनी नगरसभालेयोऐनबनाएकोछ। 
 

प र छेद- १ 
ारि भक 

 
१. सिं  नाम र ार भ: (१) यस ऐनको नाम जैिमनी नगरपािलकाको "वातावरण तथा 

ाकृितक ोत संर ण ऐन, २०७७"रहेको छ । 
(२)यो ऐन जैिमनीको थानीयराजप मा सूचना कािशत गरेको िमितदेिख ार भ हनेछ । 

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

प रवितत जलवायू सहुाउदँो अनकुुल हने गरी पा तरण गन तथा थप हानी नो सानी रोकथाम 
वा यूिनकरणगन काय स झन ुपछ । 

(ख) "उ सजन" भ नाले कुनै िनि त े बाट िनि त समय अविधमा वातावरणमा ह रतगहृ यासँ वा 
अ य कुनै यासँ वा धवुा ँिन कासन गन काय स झनु पछ । 

(ग)   "कायपािलका " भ नाले जैिमनी नगरपािलकाको कायपािलकालाई स झनु पछ । 

(घ)  “खु ला े ” भ नाले मािनसह  जमघट हन स ने, िविभ न काय म र पव मनाउन स ने, 
सावजिनक िहत तथा िवपद् यव थापनमा समेत सहयोग पु ने गरी सरुि त ग रएको खु ला थल 
स झनु पछ ।  

(ङ)  "जलवायू प रवतन " भ नाले लामो समयको अ तरालमा ाकृितक पमा हने जलवायूको 
उतारचढावका अलावा य  वा अ य  पमा मानवीय ि याकलापले वायुम डलको बनोटमा 
हने फेरवदलका कारण पृ वीको जलवायूमा मश: देखा पन प रवतन स झनु पछ । 

(च)  "जोिखमपूण 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 तु, पदाथ तथा रेिडयो 

िविकरणलाई स झनु पछ ।  



 

(छ) “जैिवक िविवधता” भ नाले पा रि थितक य णाली (इको िस टम) को िविवधता, जाितय 
िविवधता ( पेिसज डाइभरिसटी) तथा वंशाणगुत िविवधता (जेनेिटक डाइभरिसटी) स झन ुपछ । 

(ज)  “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ नाले यस ऐन अ तगत बनेको िनयममा तोिकएको वा 
तोिकए बमोिजम स झन ुपछ । 

(झ)  “िन काशन” भ नाले विन, ताप वा फोहरमैला फा ने, थुपान, वा िन काशन गन काय 
स झनु पछ । 

(ञ)  "प रषद" भ नाले दफा ४८ बमोिजमको थानीय वातावरण तथा ाकृितक ोत सरं ण प रषद 
स झनु पछ । 

(ट)  “ दूषण” भ नालेफोहरमैला, रसायन, विन वा िव तुीय, िव तुीय-चु वक य तरगंका 
कारणवातावरणमा 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 । 

(ठ)  “ ताव” भ नाले िव मान वातावरणीय अव थामा प रवतन याउन स ने ि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 झनु पछ । 

(ड)  “ 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 । 

(ढ)  “फोहरमैला” भ नाले घरले ु 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 ने अब थामा रहेको, फािलएको वा सडेगलेको वातावरणमा ास आउने गरी 

िन काशन ग रएको तरल, ठोस, यास, लेदो, धूवा,ँ धूलो, िव तुीय 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 । 

(ण)  "वन " भ नाले पूण वा आंिशक पमा ख वा बट्ुयानले ढािकएको े  स झनु पछ । 
(त)  "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, डाठँ, फल, बीज, फूल, भवुा, जरा, गानो, बो ा, गमरजीन, लोहवान, 
जङ्गली जडीबटुी एवं गैरका  वन पदैावार, 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, पशुपं ी वा व यज तुको ओखेटोपहार । 

(थ)  “वातावरण” भ नाले ाकृितक, सां कृितक र सामािजक णालीह , आिथक तथा मानवीय 
ि याकलापह  र यीनको अवयवह  तथा ती अवयवह को िबचको अ तरि या तथा अ तर 
स ब ध स झन ुपछ । 

(द)"वातावरणीयअ ययन"  
भ नाले  कुनै  तावको  काया वयन  गदा  यसवाट वातावरणमापन ितकूल  भाव 
 िनराकरण वा यूिनकरण गनको लािग अवल वन ग रने उपायका स ब धमा ग रने संि  
वातावरणीय अ ययन वा ारि भक वातावरणीय परी ण स झन ुपछ । 

(ध)  “स पदा” भ नाले नगरपािलका े  िभ  रहेका ाकृितक, सां कृितक, ऐितहािसक, 
परुाताि वक, वै ािनक, आ याि मक, सौ दयपरक वा सामािजक ि बाट मह वपणू मािनने कुनै 
पिन व तु, भौितक संरचना थान, वन पित तथा जीव ज तु स झनु पछ । 

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

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

प र छेद - २ 
वातावरण सरं ण 
३. वातावरण सरं ण गनुपन : (१) आ नो े ािधकार े  िभ  वातावरण संर णगन मखु 

िज मेवारी नगरपािलकाको हनेछ। 
(२) वातावरण संर ण, व न र वातावरणमै ीसमाजिनमाणमा योगदान गनु नाग रकको कत य हनेछ । 



 

४. वातावरण संर ण िवशेष े  िनधारण गन स ने : (१) चिलत भू-उपयोग नीित समेतलाई 
म यनजर गरीनगरपािलकािभ  वातावरणका ि ले संर ण आव यक रहेको े  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  हनु अगािड नै संघ र देशका 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) कुनै े  वा थान िवशेषमा अ यिधक वातावरणीय दूषण, भूः खलन, ाकृितक स पदाको 
अ यिधक दोहन वा ाकृितक िवपि  हन गई जन वा य वा वातावरणमा नकारा मक भाव परकेो 
वा पन स भावना देिखएको अव थामा कायपािलकाले देश सरकार र संघीय सरकारसगँ सम वय 
गरी य तो े  वा थानलाई वातावरणीय ि ले संवेदनशील े  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 अनुसार संघ र देशसगँ 
सम वय गनछ । 

५. स पदाको सरं ण गनुपन : (१)नगरपािलका े िभ  रहेका स पदाको सरं ण गन ु नगरपािलका, 
नाग रक र स बि धत िनकायको कत य हनेछ । 

(२) स पदाको संर णका लािग कायपािलकाले सरकारी तथा समदुायसगँ सम वय तथा साझेदारी गन 
स नेछ । 

६. वातावरणीय अ ययनगनुपन : (१) चिलत कानून तथा मापद डबमोिजम तावकले 
तावकोवातावरणीय 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 सिं  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 सिकने ि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 सिकने आधार र कारण सिहत 
िसफा रस गनुपनछ  



 

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

(५) उपदफा (२) बमोिजम ा  वातावरणीय अ ययन ितवेदन जाचँबझु गदा य तो ताव 
काया वयनबाट वातावरणमा ितकूल भाव पान नदेिखएमा कायपािलकाले आव यकता अनुसार 

तावकले पालना गनपुन शत तोिक य तो वातावरणीय अ ययन ितवेदन वीकृत गनछ । 
(६) कायपािलकालेउपदफा (२) बमोिजमको वातावरणीय अ ययन ितवेदन जाँचबझु गदा य तो 

तावको थप वातावरणीय अ ययन गनपन देिखएमा वातावरणीय मू याङ्कन गन गराउन आदेश 
िदन स नेछ । 

(७) उपदफा (५) बमोिजम िदइएको आदेश बमोिजम तावकले थप अ ययन ग र सोको ितवेदन देश 
कानूनले तोकेको िनकाय सम  पेश गनु 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 नगरपािलका आफैँ संल न भएको 

अब थामा य तो वातावरणीय अ ययन ितवेदन देश कानून बमोिजम वीकृत हनेछ । 
७. मापद ड र गुण 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 गनुपनछ । 

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

(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 
समेत उ लेख गनपुनछ । 

(३) तावकले उपदफा (१) बमोिजम तयार गरकेो वातावरणीय यव थापन योजना काया वयनका लािग 
प  काययोजना वनाई सो बमोिजम काया वयन गनपुनछ र सो को गित िववरण आयोजना 

काया वयन शु  भएपिछ येक छ मिहनामा कायपािलका सम  पेश गनुपनछ । 
९.   ताव वीकृत नगराई काया वयन गन नहने: यो ऐन ार भ भएपिछ कसैले पिनकायपािलकाले 

तोकेबमोिजम ताव वीकृत नगराई काया वयन गन गराउन ुहदैँन । 
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 यांकन 
स ब धमा स बि धत संघीय तथा ादेिशक िनकायसगँ सम वय गन िज मेवारी 
नगरपािलकाकोवातावरण शाखाको हनेछ । 

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 कुनै ताव काया वयन गन रोक लगाइएकोमा यसरी रोक लगाइएको 
कारणबाट ित पु न गएमा तावकले सो बापत कुनै िकिसमको ितपिुतको 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 अनुकूलन 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 
समदुायलाई िवशेष ाथिमकता िदनुपनछ । 

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

गनपुनछ । 
१३.  ह रतगृह याँस उ सजन यूिनकरण कायह  गन स ने :  (१) नगरपािलकाले ह रतगृह यासँ 

उ सजन यूिनकरण गन आव यक काय म स चालन गन स नेछ । 
(२) यूिनकरण स ब धी अ य यव था चिलत कानून बमोिजम हनेछ । 
१४. दूषण रोकथाम तथा िनय ण गन :(१)कसैले पिन चिलतमापद ड िवपरीत वा जनजीवन, 

जन- वा थर वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव पान गरी दूषण सृजना गन वा गराउन हदैँन ।  
(२) तोिकएको मापद ड िवपरीत कुनै याि क साधन, औ ोिगक ित ान, होटल रे रे टवा अ य ठाउवँा 

मालसामान वा व तुवाट विन, ताप, रिेडयोधम  िविकरण, तरङ्ग वाफोहरमैलावा दिुषत 
पानीिन काशन गन गराउन हदँैन । 

(३)उपदफा(१)िवपरीत कसैले कुनै काय गरी वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल भाव पारेको देिखएमा 
नगरपािलकाले तत् स ब धमा आव यक शतह  तो न वा य तो काय गन नपाउने गरी रोक लगाउन 
स नेछ । 



 

(४)कुनै िकिसमको पदाथ, इ धन, औजार वा संय को योगबाट वातावरणमा उ लेखनीय ितकूल 
भाव परकेो वा पन देिखएमा देश र संघीय सरकारलाई सो को जानकारी गराईनगरपािलकाले 
थानीय राजप मा सूचना काशन गरी य तो पदाथ, इ धन, औजार वा संय को योग, 

उ पादन, िवि  िवतरण, भ डारनमा ब देज लगाउनस नेछ 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 नगरपािलकाले संघीय सरकार र देश सरकारसगँ सम वय गरी आव यकता 
अनसुार िविभ न योगशालाह  थापना गन वा संघ र देशले थापना गरेका वा नेपाल सरकारले 
मा यता िदएको कुनै योगशालालाई सो कामको लािग तो न स नेछ । 

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

१६. नमनुा सकंलन गन िदनुपन : कुनै पिन उ ोग, कारखाना, य , सवारी साधन आिदबाट 
सजृना वा िन काशन हने वा हन स ने दूषण, विन, ताप तथा फोहरमैलाको अ ययन, परी ण वा 
िव ेषण गनका लािग स बि धत यि  वासं थाले नगरपािलकाबाट अिधकार ा  यि  वा 
सं थालाई आव यकता अनुसार य ता व तु वा पदाथको नमूना संकलन गन िदनु पनछ । 

१७.  वातावरण िनरी कको िनयुि  गन स ने: नगरपािलकािभ  दूषण कम गन, हटाउने वा 
िनय ण गन तथा वीकृत वातावरणीय ितवेदन अनसुार गनुपन कामह  भावकारी पले गन 
गराउन, वातावरण संर ण स वि ध चिलत मापद डको पालना भए नभएको स ब धमा अनगुमन 
तथा िनरी ण गन कायपािलकाले नेपाल 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 नेछ । 

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

(क)   यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम तथा चिलत संघीय र देश कानून  तथा 
मापद ड बमोिजम दूषण कम गन, हटाउने 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 ठाउबँाट दूषण िन काशन स ब धी नकरा मक काय गरे नगरकेो स ब धमा 
िनरी ण गन, 



 

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

(घ)   ख ड (क), (ख) र (ग) बमोिजम ग रएको जाचँबझु तथा  िनरी ण ितवेदन तोिकएको 
अिधकारी सम  पशे 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 सयं , औजार, मेिशनरी, जीव, व त,ु अिभलेख, कागजात वा 
अ य मालसामान वा व तुह को िनरी ण, परी ण वा जाचँबझु गन स नेछ । 

(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 
हनेछ ।  

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

प र छेद-३ 
फोहरमैला 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 पवूाधार 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 मािननेछ । 

२०. फोहरमैला यव थापन गन दािय व:(१)नगरपािलकािभ को फोहरमैला यव थापन गन गराउने 
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) कुनै 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 गरमेा वा कायपािलकाले िनधारण गरेको फोहरमैला 
यव थापन थल योग गन माग गरमेा कायपािलकाले िनधारण गरे बमोिजम सेवा शु क िलई 

फोहरमैलाको यव थापन ग रिदन वा फोहरमैला यव थापन थल योग गन िदन स नेछ । 
(४)कायपािलकाले सामदुाियक सरसफाई स ब धी िनदिशका बनाई लागू गनछ। 
(५) फोहरमैला यव थापनले मानव वा यमा पारकेो वा पान भावको जाचँ प र ण र अनसु धान गन 

अिधकार स बि धत जन वा य अिधकारीसगँ हनेछ । 
(६) जाचँ प र णमा कुनै िनकायमा फोहरमैला यव थापन भावकारी हन नसक  मानव वा यमा 

ितकूल भाव पारेको भेिटएमा कायपािलकाले उ  िनकायलाई समयमै सचेत गराई चिलत कानून 
बमोिजम आव यक कारवाही गनछ।   

२१.  फोहरमैला उ पादन कम गन :(१)नगरपािलका िभ  कुनै यि , सं था वा िनकायले कुनै काम 
कारोबार गन उ पादन हने फोहरमैला यथाश य कम गनु 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 घटाउनु येक यि , सं था वा 
िनकायको कत य हनेछ । 

पि करण: “आ नो े ” भ नाले नगरपािलका ि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)कायपािलकाले 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 फोहरमैला 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 कायपािलकाले 
िनधारण गर ेबमोिजम हनेछ । 



 

(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 पाइने छैन ।  

२४.  फोहरमैला यव थापन के :(१)कायपािलकाले 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 सकंलन के मा फोहरमैला िन काशन र संकलन गन समय र त रका 
कायपािलकाले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

२५. जोिखमपूण 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)जोिखमपणू 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 ोग उ पादन यािकङ्ग गन योग गरकेो व तुलाई पनु: योग गरी फोहरमैलाको प रणामलाई 
घटाउने काममा ो साहन गन स बि धत उ ोगसगँ कायपािलकाले 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 नेछैन । 

(२)फोहरमैला यव थापन गन चािहने वदेशी वा िवदेशी क पनी, सं था वा िनकायले देहायको िववरण 
खलुाई अनुमितको लािग कायपािलकामा िनवेदन िदनु 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 अनमुितप  
िदन स नेछ । 

(४) फोहरमैलाको यव थापन, पनु: चि य योग, शोधन र िवसजनमा आव यक पन िविध वदेशमा 
उपल ध हन नस ने देिखएमा य तो िविध उपल ध गराउन स ने कुनै िवदेशी 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 नेछ । 

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

आव यकता अनसुार 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 देहायका सबै वा 
कुनै र सामदुाियक एव ंगैरसरकारी संघ, सं थाको हकमा देहायको 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 सामदुाियक सं थाबाट फोहरमैला यव थापन गराउदँा बोलप  आ ान गरी 

ित पधा गराई यव थापकको छनौट गरी यव थापन गन िज मा िदनु पनछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम फोहरमैला यव थापकको छनौट गदा देहायका आधारमा गनु पनछ:- 

(क) कायपािलकालाई बझुाउन कबलु 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 पनु: योग गन स ब धमा भए कायपािलकालाई 
बझुाउन 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 

कायपािलकासगँ 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 सिकने :(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 कायपािलकाले वीकृित िदन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनजी े बाट फोहरमैला यव थापन सयं को िनमाण तथा स चालन गदा 
तोिकएको वातावरणीय मापद डको पालना भए वा नभएको अनुगमन कायपािलकाले गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम अनगुमन गदा वीकृत मापद डको पालना गरकेो 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 
कायपािलकाले तोिकए बमोिजम र  गन स नेछ । 

३१. सावजिनक िनजी साझेदारीमा फोहरमैला यव थापन गन सिकने :(१) कायपािलकाले 
चिलत कानूनको अधीनमा रही िनजी े , सामदुाियक एवं गैरसरकारी संघ, सं थासगँको 

साझेदारीमा फोहरमैला यव थापन काय गन स नेछ । 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सामदुाियक एवं गैरसरकारी संघ, 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 सिकनेछ । 

३२. सेवा शु क उठाउन स ने :(१) कायपािलकाले फोहरमैला यव थापन गर े बापत स बि धत 
यि , सं था वा िनकायबाट सेवा शु क लगाई उठाउन स नेछ । 

(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 नेछ । 



 

(४) यस दफामा अ य  जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा २६ बमोिजम फोहरमैला यव थापन गन 
िज मेवारी पाएको यि , सं था वा िनकायले कायपािलकासगँ भएको सहमितको आधारमा 
फोहरमैला यव थापन गर े बापत स बि धत यि , सं था वा िनकायबाट सेवा शु क उठाउन 
स नेछ  
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 कायपािलकाले 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 िविवधताकोसंर ण गनुपन: (१) आ नो े िभ को जैिवक िववधताको संर ण गन 

िज मेवारी नगरपािलकाको हनेछ । 
(२)उपदफा(१)बमोिजम जैिवक िविवधताको संर ण स ब धी काय म गदा संघीय तथा देशको कानून 

तथा मापद ड ितकूल नहने गरी देहाय बमोिजम गनु पनछ,- 
(क) कृिषज य जैिवक िविवधता संर ण,-   
(१) िवकासका काय मह  संचालन गदा कृिष जैिवक िविविधताको संर णलाई िवशेष 

मह विदने, 
(२) जैिवक िविवधता, वातावरण र मानव वा यमा नकारा मक भाव पान स ने जोिखम 

भएकािज.एम.ओ.(GMO)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 जनसमदुायको 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 िदलाउदँ ै बिु म ापूण योगको अवधारणालाई 

साथक तु याउने; 
(३) थानीय यि , समदुाय एवं िनकायलाई संल न गराउदँ ै िसमसारको सरं 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 संर ण गन, 
(६) वातावरणीय असर यून हने 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 सिुनि त गन, 

(८) िसमसार े मा आि त थानीयवासीकोअनभुव, अ यास, सीप र ानको संर ण गद 
सोही आधारमा िसमसारको सरं ण र यव थापन गन य िदने, 

(९) िसमसार यव थापना देखा 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 काननुी 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 हनेछ। 

३४. जैिवक िविवधताको अिभलेखीकरण गनुपन:(१) नगरपािलकाले आ नो े ािधकार िभ  
अवि थत जैिवक िविवधताको व तुि थित र िववरणको अिभलेखीकरण 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 कायपािलकाको हनेछ । 
(३) जैिवक िविवधताको अिभलेखीकरण स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ।     

३५. थानीय समदुायको पर परागत ान, सीप, अ यास, आिदको सरं ण गनपुन: (१) जैिवक 
िविवधताको स ब धमा थानीय समदुाय िभ का यि  वा समूहमा रहेको ान, सीप, अ यास 
आिदको पिहचान, अिभलेखीकरण, तथा संर ण गन िज मेवारी कायपािलकाको हनेछ । 

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

३६. खिनज पदाथ संर ण स ब धी यव था:(१) कायपािलकाले आ नो े िभ  रहेका 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 नहने गरी कायपािलकाले खिनज पदाथको संर ण तथा व नमा 
काय मह  स चालन गन स नेछ ।   

३७.  जलाधार संर ण गनुपन: (१)नगरपािलका े िभ  रहेका जलाधारको संर ण गन ुनगरपािलका, 
नाग रक र स ब धीत िनकायको कत य हनेछ। 

(२) कायपािलकाले संघीय र देशको कानून र मापद डको अधीनमा रही कायिविध वनाई 
नगरपािलकािभ 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 सरं ण र व न गनुपन : (१)आ नो 

े ािधकार िभ को वन, वन पदैावार, व यज तु तथा ह रत े को संर ण र व न गन मखु 
िज मेवारी नगरपािलकाको हनेछ । 

(२) वन, वन पैदावार, व यज तु तथा ह रत े को संर ण र व नमा सहयोग गनु 
नाग रकको कत य हनेछ। 

(३)वन तथा वन पैदावारसंर ण र व न गन स ब धमा नगरपािलकाले संघीय र देश 
कानूनको ितकूल नहने गरी देहाय बमोिजम गनपुनछ। 



 

(क) संघ तथा देशसगँ सम वय गरी थानीय समुदायको सहभािगतमा आ नो िसमािभ का 
समदुायमा आधा रत वन, िनजी वन, कृिष वन तथा वनमा आधा रत उ ोगह  संचालन 
तथा यव थापन गन, 

(ख)    सामदुाियक वन उपभो ा समूह लगायत समुदायमा आधा रत वन यव थापन गन 
समूहको ािविधक, यव थापक य, सं थागत मता िवकासमा ाथिमकता िदने,  

(घ)   वनसगँ स बि धत ािविधक सेवालाई भावकारी बनाउनकुा अित र  मता िवकासको 
लािग उ ेरणा मक अवसरह  िसजना गन,  

(ङ) थानीय समदुायमा रहेको वनज य, जिडबटुी तथा वन पित उपयोग स ब धी 
पर परागत ान, सीप र िचिक सा प ितलाई आधिुनक िव ानसगँ संयोजन 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 संघ, देशसगँको सम वयमा थानीय 

तरका ाणी उ ान तथा वन पित उ ानह  थापना र संचालन गन, 
(छ) वन पैदावार सकंलनमा िदगोपना र भावका रताका लािग आधिुनक िविधह को 

योगलाई ो साहन गन,  
(ज)   िदगो वन यव थापनको मापद डअनु पसबै वन यव थापनमा सामािजक, आिथक र 

वातावरणीय ि ले दीगोपना सिुनि त गन,  
(झ)   संघ तथा देशको 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)    नगरपािलका े िभ का जलचरको संर ण गन, 
(ठ)   संघ तथा देशसगँ सम वय र सहकाय गरी ग रवीको रखेामिुन रहेका जनताको ग रवी 

यूिनकरण गन वनको संर ण र िवकास हने गरी आय आजन तथा पयटनका 
काय मह  संचालन गन, 

(ड)   सामदुाियक वन उपभो ा सिमितले वन पैदावार िव  तथा उपयोग गन बनाएको वािषक 
काययोजना नगरपािलकावाट वीकृत गरी काया वयन गराउने  

(ढ)   नगरपािलका े िभ को सावजिनक तथा ऐलानी ज गामा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, 
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 देशको मापद डको अधीनमा रही नगरपािलका े िभ को जिडबटुी तथा 
अ य गैरका  वन पदैावर 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 कुनै यि  वा सं थाले 
िनजी वन दताको लािग िडिभजन वन कायालय वा सब िडिभजन वन कायालयको िसफा रस 
सिहत कायपािलकामा िनवेदन िदनु पनछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै िनवेदन परमेा आव यक जाचँबझु गरी कायपािलकाले िनजी वन 
दता गरी माणप  िदनेछ । 
(३) यवसाियक योजनका लािग िनजी वन वा िनजी आवादीमा रहेको वन पैदावरको संकलन 
तथा ओसारपसार गनु परमेा कायपािलकाबाट 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) कायपािलकाले सडक, नहर र बाटो िकनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पन खह  र 
चौतारा, कुलाको महुान, धािमक थल वा य तै अ य संवेदनशील ठाउमँा लगाइएका खह को 
संर ण गन तथा जोिखमपूण अव थामा चिलत नेपाल कानूनको अिधनमा रही हटाउन स नेछ 
। 

४१. सहरी वनको िवकास र यव थापन :(१) कायपािलकाले आ नो े  िभ को सहरी े  तथा 
व तीमा रहेका सावजिनक सडक तथा पाक ज ता थानमा आफले 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 कायपािलकाले तोिकए 
बमोिजम योग गन स नेछ । 

४२. वन े को योग :कायपािलकाले कुनै िवकास आयोजना स चालन गदा वन े को योग गनु 
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 गरकेो सिुनि त गरी नगरपािलका े िभ  जो 
कोहीले पिन कायपािलकाको अनमुित िलईनसरी तथा उ ान स चालन गन स नेछन् । 



 

(२)नगरपिलका े िभ  उपदफा(१)बमोिजम स चालन हने नसरी तथा उ ानको स ब धमा 
संघीय तथा ादेिशक मापद डसगँ नबािझने गरी स चालन तथा पू्वाधार मापद ड िनदिशका 
बनाई लागू गनछ । 
(३)नगरपािलका े िभ  उपदफा(१)बमोिजम थापना हने सबै नसरी तथा उ ानह को 
कि तमा वषको एक पटक तोिकए बमोिजम अिनवाय अनुगमन िनरी ण गनपुनछ । 

४४. खु ला े  यव थापन तथा ह रयाली व न :(१) नगरपािलकाले आ नो े िभ  रहेको 
खु लातथा सावजिनक े को संर ण, व न तथा अिभलेखीकरण गनु पनछ । 
(२) कायपािलकाले आ नो े ािधकार िभ  रहेने खु लातथा सावजिनक े मा चिलत 
कानूनको ितकूल नहने 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) 
नगरपािलकािभ को नदी िकनार, नदी उकास नहर िकनार र सडक िकनारमा कायपािलकाको 
अनमुित िलई वृ ारोपण गन स नेछ । 
(२) कायपािलकाले वृ ारोपण स ब धी मापद ड बनाई लागू गनस नेछ । 

प र छेद-६ 
सं थागत यव था 
४६. वातावरण तथा ाकृितक ोत सरं ण कोषको थापना र स चालन: (१)नगरपािलकामा 

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, देश 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 णस ब धीकायलाई 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 नगरपािलकामा वातावरण स ब धी िवशेष सि मिलतवातावरणतथा ाकृितक 

ोतसंर णप रषदरहनेछ । 
(२)उपदफा (१) बमोिजमको प रषदमा देहाय बमोिजमका अ य  र सद यह  रहनेछन; 



 

(क) नगरपािलका मखु - अ य   (ख) उप मखु -सद य 
(ग) मखु शासक य अिधकृत- सद य 
(घ) वा य सिमित संयोजक- सद य 
(ङ) वन, वातावरण सिमित सयंोजक-सद य 
(च) वातावरण तथा ाकृितक ोतको े मा काम गरकेा िव  १ 
मिहला सिहत ३ जना-सद य 
(छ) थानीय वािस दाह म ये वन उपभो ा सिमितह वाट १जना 
सिहत कायपािलकाले तोकेका १ मिहला समेत ३ जना-सद य 
(ज) कृिष े  हेन कायपािलका सद य- सद य 
(झ) वातावरण शाखा संयोजक- सद य सिचव 
(३)वातावरण तथा ाकृितक ोत संर ण प रषदक्ो अ य काम, कत य तथा अिधकार तोिकए 
बमोिजम हनेछ ।  

४८.  सिमितह  गठन गन स ने : (१)नगर कायपािलकाले यो ऐनको उ े य पिूतको लािग स बि धत 
िवषयका िवशेष ह  समेत रहेको िविभ न सिमितह  गठन गन स नेछन्। 
(२)उपदफा (१)बमोिजम गिठत सिमितह को काम, कत य र अिधकार नगर कायपािलकाले 
तोिकिदए बमोिजम हनेछ । 

४९. अनुगमन तथा मू यांकन :(१)यस ऐन अ तगत आव यक अनगुमन र मू यांकन दफा५८ बमोिजम 
थािपत वातावरण तथा जैिवक िविवधता संर णप रषद वा प रषदले तोकेको िनरी ण 

सिमितह वाट गनछ । 
(२)अनगुमन तथा मू यांकन स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हनेछ। 

५०. वातावरण सरं ण योजना तजुमा गन: (१) कायपािलकाले वातावरण तथा जैिवक िविवधता 
संर ण योजना तजुमा तथा काया वयन गनछ। 
(२) कायपािलकाले 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 बनाउदँा मिहला, 
अपाङ्गता भएका यि , बालबािलका, जे  नाग रक र आिथक पमा िवप न समदुायलाई िवशेष 

ाथिमकता िदनपुनछ। 
(४) वातावरण संर ण योजनामा समावेश गनपुन िवषयव तु तोिकए बमोिजम हनेछ। 

प र छेद-७ 



 

कसूर, ज रवाना तथा ितपुत  
५१. कसूर: कसैल ेदेहायको कुनै काम गरमेा यस ऐन बमोिजम कसूर गरेको मािननेछ :-  

(क) कायपािलकाले तोिकिदएको समय र थान बाहेक अ य  फोहरमैला िन काशन गन,  
(ख) क टेनर वा फोहरमैला संकलन के मा रािखएको फोहरमैला अनािधकृत तवरले योग गन,  
(ग) फोहरमैला संकलन के मा रािखएको क टेनर तोडफोड गन ित पु  याउने, रािखएको 

थानबाट हटाउने 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 ठाउमँा कुनै 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 चहुाई 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 ठाउमँा कुनै पिन िकिसमको सवारी साधन 
िबसाउने वा िबसाइ राखेको सवारी साधन हटाउने इ कार गन,  

(ञ) कायपािलकाले तोकेको ठाउँमा बाहेक 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 कने 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 हने व तु 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 फोहरमैलाको पथृक करण नगरी फोहरमैला िमसाएर िन काशन गन,  
(द) मरकेो वा मारेको पशुप ी 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 कसैले देहायको काय गरमेा 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 पैयादँिेख दश 
हजार पैयासँ म ज रवाना र सोही कसूर ते ो वा सोभ दा बढी पटक गरेमा येक पटकको 
लािग प  हजार पैयाकँा दरले ज रवाना गरी फोहरमैला उठाउदँा ला ने खच समेत िनजबाट 
असूल उपर गन स नेछ । 

(ख) दफा ५१ को ख ड (ख) र (झ) बमोिजमको कसूर गनलाई कायपािलकाले पाँच सय 
पैयादँेिख पाचँ हजार पैयाँस म ज रवाना गन स नेछ । 

(ग) दफा ५१ को ख ड (ग) बमोिजमको कसूर गनलाई कायपािलकाले प  हजार पैयादँिेख 
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 कायपािलकाले प  हजार 
पैयादँेिख पचास हजार पैयासँ म ज रवाना गरी अनमुित निलएस म य तो काय गन रोक 

लगाउनेछ । 
(ङ) दफा ५१ को ख ड (च) बमोिजमको कसूर गनलाई कायपािलकाले 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 कायपािलकाले पाचँ 
हजार पैयादँेिख प  हजार पैयासँ म ज रवाना गन स नेछ । 

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



 

(ज) दफा ५१ को ख ड (ट), (ठ) र (त) बमोिजमको कसूर गनलाई कायपािलकाले पचास 
हजार पैयादँिेख एक लाख पैयासँ म ज रवाना गन स नेछ र सोही कसूर पनु: गरमेा पिहलो 
पटक गरेको ज रवानाको दो बर ज रवाना गरी चिलत कानून बमोिजम अनमुित र  गनको 
लािग स बि धत िनकायमा लेिख पठाउन स नेछ । 

(झ) दफा ५१ को ख ड (ड), (ढ) र (ण) बमिजमको कसूरलाई चिलत सघंीय कानून 
बमोिजम सजाय हनेछ । 

(ञ) दफा ५१ को ख ड (थ) बमोिजमको कसूर गनलाई स बि धत कायपािलकाले येक पटक 
पाचँ सय पैया ँज रवाना गन स ने छ ।  

(२) वातावरण सरं ण स ब धमा कसैले देहायको काय गरेमा कायपािलकाले 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 पाचँलाख पैयासँ म,  

(ख) ारि भक वातावरणीय प र ण ितवेदन वीकृत नगराई वा वीकृत ितवेदन िवपरीत हने 
कुनै ताव  काया वयन गरेमा दशलाख पैयासँ म । 

(३)  कसैले उपदफा (२) बमोिजमको काय गरमेा स बि धत कायपािलकाले 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 सुधार गन आदेश िदनेछ 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 बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, 
िनदिशका, कायिविध वा मापद ड िवपरीतका कुनै काय गरमेा कायपािलकाले य तो काय गन 
ब देज लगाई तीन लाख पैयासँ म ज रवाना गरी दईु मिहनािभ  यो ऐन वा यस ऐन बमोिजम 
बनेको िनयम, िनदिशका, कायिविध वा मापद ड बमोिजमको काय गन आदेश िदन स नेछ ।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 आदेश बमिजमको काय नभएमा य तो कायमा ब देज 
लगाइनेछ र य तो यि  वा सं थालाई कालोसूचीमा रा ने स ब धमा आव यक कारबाही गन 
कायपािलकाले िसफा रस सिहत संघ र देश सरकारमा पठाउनु पनछ । 

(६)  यस दफा बमोिजम ज रवाना गन ुअिघ ज रवाना गन लागेको यि  वा सं था वा आयोजनालाई 
सफाइ पेश गन मनािसब मौका िदन ुपनछ । 



 

५३.  ितपूित :  (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िनदिशका वा मापद ड िवपरीत 
दूषण गरेको वा जोिखमपणू फोहर िन कासन गरकेो वा कुनै 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 कायपािलका वा तोिकएको िनकायबाट ितपूित भराई पाउन 
िनवेदन िदन स नेछ । 

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

तावकबाट पीिडतलाई मनािसब ितपूित भराई िदनु पनछ । 
(३) नगरपािलकाको कुनै िनकाय वा नगरपािलकाको वािम व र िनय णमा रहेको सं थाले दूषण गरी 

ित पगुेको िवषयमा परेको िनवेदन स ब धमा छानिबन गनकायपािलकाले मनोनयन गरकेो तीन 
जना िव  रहेको 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 ितवेदेन वीकृत नगराई 

वा वीकृत ितवेदन िवपरीत हने गरी ताव काया वयन गरमेा वा यस ऐन िवप रत हने काय गरमेा 
वा गन लागेमा कायपािलका वा कायपािलकाले 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  पनुरावेदन गन स नेछ ।   

(२) दफा ५३ बमोिजम ितपूित िनधारण स ब धमा भएको िनणय उपर िच  नबु ने प ले 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 सरं णमा सकारा मक 
भाव पान कुनै उ ोग, यवसाय, िविध वा ि यालाई ो सािहत गन कानून बमोिजम दान 

ग रएको सहिलयत तथा सुिवधाको अित र  नगरपािलकाले थानीय राजप मा सूचना कािशत 
ग र सहिलयत तथा सिुवधा दान गन स नेछ । 

प र छेद- ८ 

िविवध 
५७. ढुङ्गा, िगिट, वालुवा, माटोको उ खनन, सकंलन, उपयोग, िव  तथा िवतरण 

स ब धमा:(१) नगरपािलका े ािधकार िभ  रहेका ढुङ्गा, िगिट, वालुवा तथा माटोको उ खनन, 
संकलन, उपयोग, िबि  तथा िवतरण स ब धी यव था संघीय सरकारले जारी गरकेो मापद ड 
अनु प हनेछ । 



 

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

५८. भू-उपयोग योजना र भूिम यव थापन काय म स चालन:  संघीय तथा देश कानूनको 
अिधनमा रहीनगरपािलकाले थानीय तहको भू-उपयोग योजना र भूिम यव थापन काय म 
स चालन गन स नेछ ।   

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

६०. सव ण: कायपािलकाले आ नो े मा रहेको वातावरणीय तथा जैिवक िविवधताको व तुि थित 
बु न तथा यिकन गन आविधक पमातोिकए बमोिजमको ढाचँामावातावरणीय तथा जैिवक 
िविवधता सव ण गन स नेछ । 

६१. गुनासो यव थापन:कायपािलकाले 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: नगरसभा कायपािलकावा 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:कायपािलकाले 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 कायपािलकाले आव यक िनयम बनाउन 
स नेछ र य तो िनयम नगरपािलकाको थानीय राजप मा काशन प ात लागू हनेछ । 

६६. मापद ड, िनदिशका र कायिविध बनाउन स ने:यस ऐन काया वयनको लािग कायपािलकाले 
आव यक मापद ड, िनदिशकातथा कायिविध बनाउन स नेछ । 

cf1fn] 
O{Zj/L k|;fb zdf{ 
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-3_ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfht kq ;DalGw Joj:yf  

ug{ ag]sf] P]g @)&& 

 

gu/ ;efaf6 -klxnf] ;+zf]wg_ kfl/t ldlt M @)&&÷!)÷#) 

  



 

æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw 

:yfgLo :t/sf] ljsf; lgdf{0fdf lglhIf]qsf] 1fg / ljif]z1tfnfO{ pkof]u ug{ tyf ;fj{hlgs v/Lbsf] 
d"ne"t ljz]iftfx?nfO{ cIf'0f /fvL ;fj{hlgs lgdf{0fsf] If]qdf kf/blz{tf, :jR5tf, O{dfGbf/Ltf, 
hjfkmb]xLtf,ljZj;lgotf tyf e]befj /lxt k|lt:kwf{ tyf >f]t ;fwgsf] pRrtd pkof]u h:tf 
p4]Zox? xfl;n ug{ ;fj{hlgs lgdf{0fdf lglhIf]]qsf] ;xh kx'Frsf] nflu :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, 
@)&$ sf] bkmf !! sf] pkbkmf @ sf] 5 -!)_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L h}ldgLgu/kflnsfn] of] 
sfo{ljlw hf/L u/]sf] 5 . 
-!_ Ohfhtkq k|fKt gu/L ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ gx'g] M  

Kf|rlnt sfg"gdf cGoyf Joj:yf ePsf] jfx]s o; sfo{ljlw adf]lhd Ohfhtkq k|fKt gu/L æ3Æ 
ju{sf] lgdf{0f Joj;foLsf] gfdaf6 s;}n] klg ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ u/fpg x'Fb}g . 

-@_ gofF Ohfhtkq ;DjGwL Joj:yf M 
-!_  ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ rfxg] lgdf{0f Joj;foLn] cg';"rL–! adf]lhdsf] 9fFrfdf 

;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{ Ohfhtkqsf] nflu o; h}ldgL gu/kflnsfsf] sfof{nodf k|d"v 
k|zf;sLo clws[t ;dIf b/vf:t lbg' kg]{5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd kg{ cfPsf b/vf:tx? k|d"v k|zf;sLo clws[tn] cg';"rL–% jdf]lhdsf]  
of]Uotf eP÷gePsf] ;DjGwdf l;len O{lGhgLo/÷;j O{lGhgLo/ ;lxt ;b:o ePsf] 
;ldltjf6 hfFrj'em u/fpg' kg{]5 . 

-#_  bkmf -@_ sf] pkbkmf -@_ cg';f/sf] ;ldltn] u/]sf] l;kmfl/; ;lxt k|d"v k|zf;sLo 
clws[tn] Ohfhtkq k|bfg ug{] lg0f{osfnflu sfo{kflnsfsf] j}7sdf k]z ug'{kg{] 5 . 

-$_ pkbkmf -@_ adf]lhd ;ldltsf] l;kmfl/; ;lxt Go'gtd of]Uotf k'u]sf lgdf{0f Joj;foL kmd{ 
÷sDkgLx?sf] Ohfhtkq sfo{kflnsfsf]] lg0f{o jdf]lhd  gu/kflnsfsf] k|d"v k|zf;sLo 
clws[tn] Ohfhtkq afkt cg';"rL–@ adf]lhdsf] b:t'/ lnO{ lghnfO{ cg';"rL–# adf]lhdsf] 
9fFrfdf Ohfhtkq k|bfg ug{]5 .  

@=!_ 7fp ;f/L ;DalGw Joj:yf M 
 cGo  lhNnf jf lhNnf leqsf] g=kf=÷uf=kf=df btf{ jf gljs/0f ePsf] -3_ ju{sf] lgdf{0f 

Joj;foLn] o; g=kf=df 7fp;f/L ug{ rfx]df btf{ ubf{sf] ;dodf k]z u/]sf sfuhftx?sf] 
k|ltlnlk ut cf=j=sf] gljs/0f u/]sf] Ohfht kqsf] k|ltlnkL ;lxt lgj]bg k|fKt ePdf 
sfo{{ljlwsf] cg';'rL @ sf] gofF Ohfht kq hf/L ubf{ nfUg] b:t'/ lnO{ 7fp ;f/L ul/lbg' 
kg]{5 . ;DalGw 7fpFsf] l;kmfl/; ;d]t  

-#_ Ohfhtkqsf] cjlw / gjLs/0f M 
-!_ bkmf @ adf]lhd k|bfg ul/Psf] Ohfhtkq bkmf $ adf]lhd vf/]h ePsf] jf k|rlnt sfg"gdf 

cGoyf Joj:yf ePsf] ca:yfdf afx]s rfn' cfly{s jif{sf] cGo;Dd dfq dfGo /xg]5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd Ohfhtkqsf] cjlw ;dfKt ePsf k||To]s lgdf{0f Joj;foLn] 

Ohfhtkqsf] cjlw ;dfKt ePsf]] # dlxgf leq k|rlnt sfg"g adf]lhd ;+3, k|b]z / :yfgLo 
txnfO{ ltg'{kg]{ s/ lt/L ;s]sf] k|df0f :j?k ;DalGwt ;+3Lo÷k|b]z÷:yfgLo s/ sfof{noaf6 
k|fKt s/r'Qmf k|df0fkq tyf kmd{ jf sDkgLsf] btf{ gljs/0f ;lxt ;DjlGwt gu/kflnsfjf6 
cg';"rL–@ jdf]lhdsf] b:t'/ lt/L gljs/0f u/fpg' kg{]5 . Ohfht kq gljs/0f ug{  
gu/kflnsfdf sfuhft k]z ubf{ cg';"rL–$ jdf]lhdsf] kf; j's e/L cl3Nnf] cfly{s jif{sf]] 



 

;f] kmd{ jf sDkgLn] cfkm'n] u/]sf] sfo{x?sf] cBfjlws ljj/0f ;d]t k]z ug{' kg{] 5 . o;/L 
cg';"rL–$ jdf]lhdsf] kf; j's ljj/0f cBfjlws gug{] kmd{ jf sDkgLsf] Ohfht kq 
gljs/0f ug{ gu/kflnsf jfWo x'g]5}g .   

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] Dofb gf3]sf] 5 dlxgfleq ;a} k|s[of k'/f u/L Ohfhtkq gjLs/0f 
u/fpg rfxg] lgdf{0f Joj;foLn] gljs/0f ug]{ dfu u/]df cg';"rL–@ adf]lhdsf] yk b:t'/ 
lnO{ k|d'v k|zf;sLo clws[tn] Ohfhtkq gjLs/0f u/Llbg]5 .  

 
 
$_  Ohfhtkqsf] vf/]hL M 

-!_ b]xfosf] cj:yfdf gu/kflnsfn] lgdf{0f Joj;foLsf] Ohfhtkq vf/]h ug{ ;Sg]5 M 
-s_  em'¶f ljj/0f k]z u/L Ohfhtkq k|fKt u/]sf] k|dfl0ft ePdf, 
-v_  ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug]{ jf ug{ kfpg] p2]Zon] g]kfn ;/sf/ tyf ;+ul7t ;+:yfdf 

em'¶fljj/0f k]z u/sf] ;DjlGwt lgsfojf6 n]lv cfPdf,  
-u_ ;fj{hlgs lgsfo;+u ePsf] ;Demf}tf jdf]lhd sfo{ ;DkGg gu/]sf] jf ;Demf}tfsf] ulDe/ 

pNn+3g ePsf] ;DjlGwt lgsfojf6 n]lv cfPdf . 
@_  pkbkmf -!_ adf]lhd Ohfhtkq vf/]h ug'{ cl3 ;DalGwt lgdf{0f Joj;foLnfO{ :ki6Ls/0f 

k]z ug{ dgfl;a dflkmssf] df}sf lbOg] 5 .  
-#_ bkmf # sf] pkbkmf -#_ adf]lhdsf] Dofbleq gjLs/0f gePsf] Ohfhtkq :jtM vf/]h x'g]5 .  
-$_ pkbkmf -!_ jf -#_ adf]lhd Ohfhtkq vf/]h ePsf]df gu/kflnsfn] To;sf] hfgsf/L 

;DalGwt kmd{ jf JolQm jf s|DkgL btf{ ug]{ sfof{nonfO{ lbg]5 .  
%_  Ohfhtkqsf] k|ltlnlk lbg] Joj:yf M 

s'g} lgdf{0f Joj;foLn] Ohfhtkq x/fP jf gfl;Psf] sf/0faf6 Ohfhtkqsf] k|ltlnlk kfpg 
lgj]bg u/]df cg';"rL–@ adf]lhdsf] b:t'/ lnO{ Ohfhtkqsf] k|ltlnlk lbg' kg]{5 . 

^_  k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g] M  
o; sfo{ljlwdf n]lvP hlt o;} adf]lhd / cGosf] xsdf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g]5 . 

&_  arfpM  
o; cl3 k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf 7]Ssf jGbf]j:tL ;DaGwL kmd{ tyf sDkgLx?nfO{ 
lbOPsf] Ohfhtkqx? o;} sfo{ljlw adf]lhd lbOPsf] dflgg]5 . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b/vf:t jfnfsf]

kmf]6f]

>L =============================d=g=kf÷=gkf÷uf=kf sf] sfof{no

=================

!= b/vf:t k]z ug]{ kmd{ jf sDkgLsf],–

gfd M–

7]ufgf M–

kf]i6 aS; M–

6]lnkmf]g g+=  km\ofS; g+=M– O{d]n M–

@= kmd{ jf sDkgLsf] k|s[lt

Psnf}6L ;fem]bf/L

-sf]i7df /]hf nufpg' kg]{5_

#= ;Dks{sf] nflu kmd{ jf sDkgLsf] cflwsf/Ls JolQmsf] M–

gfd y/ M–

7]ufgf M– kf]i6 aS; M–

6]lnkmf]g g+=  km\ofS; g+=M– O{d]n M–

$= kmd{ jf sDkgLsf] ljj/0f M–

btf{ g+= M– btf{ ldlt M–

clws[t k"hL M– hf/L k"hL M–

btf{ ug]{ sfof{nosf] gfd / 7]ufgf M–

%= Ohfhtkq lng rfx]sf] ju{ M– - 3  _ ju{

^= ;d"xLs/0f x'g rfx]sf] ;d"x M–

&= cfly{s >f]tsf] ljj/0f M–

/sd 

ljQLo ;+:yf . 

a}+ssf] gfd

:yfoL cf]e/8«fˆ6

d'2tL vftf

rNtL vftf

art vftf

plNnlvt ljj/0f afx]s cGo ljj/0f eP 5'§} k]z ug{ ;lsg]5 .

*= sfdbf/sf] ljj/0f M–

-s_ k|fljlws M–

-v_ ck|fljlws M–

=-u_ cGo M–

k|fljlws sd{rf/L sf] Certificate sf] k|ltlnlk tyf lghsf] d+h'/Lgfdf k]z ug{' kg{] 5 .

k|fO{e]6 lnld6]8 sDkgL klAns lnld6]8 sDkgL

sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DjlGwt

cg';'"rL – !

O{hfhtkqsf] nflu lbO{{g] b/vf:t

ljifo M Ohfhtkq kfp eGg] af/] .

o; =======================================sfof{nosf] sfo{ljlw ==========jdf]lhd ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{sf] nflu O{hfhtkq kfpg lgDg ljj/0f e/L of] 

b/vf:t k]z ul/Psf] 5 .



 

(= cfˆgf] :jfldTjdf /x]sf] lgdf{0f ;DaGwL ;jf/L ;fwg d]lzg/L cf}hf/sf] ljj/0f M–

l;=g+=

 gfd tyf 

ljj/0f btf{ g+ Ifdtf ;+Vof  d"No vl/b ldlt cGo Joxf]/f

!)= o; cl3 ;DkGg u/]sf] sfdsf] ljj/0f M–

l;=g+= lgdf{0f 

;DaGwL 

sfdsf] k|s[lt

sfd u/]sf] ;fn /sd 7]Ssfbftf 

sfof{nosf 

gfd

sfdsf] 

cj:yf -

k|ult 

k|ltztdf_

!!= s/r'Qmf u/]sf] k|df0f sfuhft M–

s=

v=

u=

o; b/vf:t kmf/fddf plNnlvt ;Dk"0f{ Joxf]/f 7Ls ;frf] 5 . em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'nf a'emfpnf .

lgdf{0f Joj;foLsf] 5fk

b/vf:tjfnfsf],–

b:tvt M–

ldlt M–

b|i6Jo M o; ljj/0fdf plNnlvt ;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/x?sf] :jfldTjsf] sfuhft -btf{ k|df0fkq_ / pQm d]lzg/L cf}hf/x? rfn' 

xfntdf /x]sf] 5 egL d]sflgsn O{lGhlgo/åf/f k|dfl0ft ePsf] x'g' kg]{5 .

b|i6Jo M o; b/vf:t kmf/d ;fy b/vf:t kmf/ddf pNn]v ePsf] Joxf]/f k'li6 ug ;DalGwt sfuhftsf] k|dfl0ft k|ltlnkL ;+nUg ug'{ kg]{5 / 

sfof{non] dfu{ u/]sf] avt ;Ssn sfuhft k]z ug'{ kg]{5 .

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cg';"rL – @ 
sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ / bkmf # sf] pkbkmf -#_ ;+u ;DjlGwt 

qm=;= 
lgdf{0f Joj;foL 

sf] ju{ 
O{hfhtkq b:t'/ 

O{hfhtkq 
gjLs/0f b:t'/ 

O{hfhtkq 
gjLs/0f yk b:t'/ 

O{hfhtkq 
k|ltlnkL b:t'/ 

! 3 ?= %)))=)) ?= @)))=)) ?= @)))=)) ?= %))=)) 

 
b|i6Jo M 3 au{sf] lgdf0f{ Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw @) jdf]lhd sf bkmf # sf] pkbkmf -
@_ adf]lhd Dofbleq O{hfhtkq gjLs/0f u/fpbf O{hfhtkq gjLs/0f yk b:t'/sf] dxndf pNn]lvt 
b:t'/ dfq ltg{'kg]{5 . 
 



 
 

ldlt M– =====================

O{hfhtkq lbg]sf],–

b:tvt M–

gfd M–

kb M–

ldlt M–

-o; j[Qleq s'g ju{ n]Vg' kg]{ xf] ;f]xL ju{ n]Vg] sfof{no M–

gljs/0f M

gjLs/0f ug]{ 

clwsf/L

gjLs/0f

u/]sf]

ldlt

gjLs/0f

axfn /xg]

cjlw

gjLs/0f

b:t"/ ef}r/

g+= / ldlt

gjLs/0f ug]{

clwsf/Lsf]

b:tvt

Ohfhtkq

]=================d=g=kf÷g=kf÷ufpkflnsf

]==============sfo{kflnsfsf] sfof{no

================================

sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ / bkmf # sf] pkbkmf -#_;+u ;DjlGwt 

cg';'"rL – #

O{hfhtkq g+=====================

3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL  sfo{ljlw @)======== sf] bkmf @ sf] pkbkmf -$_ adf]lhd lgdf{0f Joj;fo ug{ 

=============l:yt sfof{no ePsf] ======================= kmd{ jf sDkgLnfO{ Ohfhtkq k|bfg ul/Psf]5 .



 
 

s|=;+ cfof]hgfsf] gfd
;f{j{hlgs 

lgsfosf] ljj/0f

;+o'Qm 

pks|dsf] 

gfd -olb 

ePdf_

z]o/ 

-%_
7]Ssf ljj/0f

;fj{hlgs 

lgsfosf] 

tkm{jf6 x:tfIf/ 

ug{] 

kbflwsf/Lsf] 

ljj/0f

;dofjlw yk 

ljj/0f-olb 

ePdf_

Variation sf] 

ljj/0f -olb 

ePdf_

k|ult ljj/0f
7]Ssf ;DkGg 

ljj/0f
s}lkmot 

s_ 7]Ssf /sd s_ gfd M s_ yk ;doM

s_ Variation 
kl5sf] 

ContractAmo
unt

s_;DkGg /sd 

M

s_ clGtd 7]Ssf 

/sd M

=========================
========================

=

========================

=
=========================

v_;Demf}tf ldlt M v_kb M s_ gfd M

s_ Variation 
sf] lg0f{o ug{] 

kbflwsf/L sf] gfd 

M

v_;DkGg ldlt 

M
v_;DkGg ldlt M

================== ==================
=======================

==
=========================

========================

=
=========================

u_7]Ssf cjlw u_x:tfIf/ v_kb M v_kb M u_ ;DkGg %
==================== ==================== ================== ================== ==================

3_5fk u_x:tfIf/ u_x:tfIf/ 3_gfd M 3_gfd M

==================== ==================== ==================== ================ ================

3_lg0f{o ldltM 3_5fk kb M kb M

================== ==================

5fk ==================== x:tfIf/ x:tfIf/

==================== ==================== ====================

5fk 5fk

==================== ====================

cg';'"rL –$

lgdf{0f Joj;foLjf6 ePsf ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f - kf;j's_



 

cg';'rL–% 
æ3Æ ju{{sf] lgdf{0f Joj;foLsf] nflu cfjZos of]Uotf 

!=  cfly{s Ifdtf M k|fO{e]6 jf klAns lnld6]8 sDkgL jf ;fem]bf/L kmd{sf] ?kdf 36Ldf kfFr nfv 
?k}ofFsf] rfn' k"FhL b]vfO{ pBf]u ljefudf btf{ ePsf] x'g' kg]{5 . 

@=  d'Vo hgzlQm ljj/0f M dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 l;lenOlGhlgo/Lª ljifodf slDtdf 
k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf k|fljlws, s'g} klg ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf 
k|zf;lgs / jfl0fHo zf:q÷cy{zf:qdf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf hgzlQmsf] ;]jf k"/f ;do 
k|fKt x'g] Joj:yf x'g' kg]{5 . 

#=  d]zLg / pks/0f M 
-s_ l6k/ jf 6\ofS6/ ! -Ps_ yfg  v_ ldSr/ ! -Ps_ yfg 
u_ Theodolite/ level Machine ! -Ps_ ;]6 
3_ jf6/ kDk ! -Ps_ yfg   ª_ efOa|]6/ ! -Ps_ yfg 

b|i6Jo M 
!=  pks/0fsf] gfdfjnL k]z ubf{ pks/0fsf] :jfldTjsf] k|df0fkqsf ;fy} aLdf u/]sf] sfuhftx? 

k]z ug'{ kg]{5 . 
@=  dfly plNnlvt oflGqs pks/0fx? 7Ls cj:yfdf ePsf] s'/f d]sflgsn O{lGhlgol/ª ljifodf 

sDtLdf :gfts txsf] z}lIfs of]Uotf ePsf] g]kfn O{lGhlgo;{ Pzf]l;Pzgsf] ;b:otf k|fKt 
d]sflgsn O{lGhlgo/n] k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg]{5 . 

#=  dfly plNnlvt oGq pks/0fx? btf{ ePsf] ldltn] 36Ldf b'O{ jif{;Dd a]rlavg ug{kfOg] 5}g . 
$=  kGw| jif{ eGbf a9L k'/fgf] oGq pks/0fx? lgdf{0f Joj;foLsf] :t/ a[l4 tyf gofFbtf{ x'g] 

k|of]hgsf] nflu dfGo x'g] 5}g . 
 

cf1fn] 
1fg k|;fb sf]O/fnf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
  



 

 
 
 
 
 
 

h}ldgL gu/kflnsf 
:yfgLo /fhkq 

 
 
 
 
 
 

efu–!, v08–$, ;+Vof–% 
df3 #), @)&& 

 
h}ldgL gu/kflnsf ;+3 ;+:yf btf{ tyf  

gljs/0fsf nfuL Joj:yf ug{ ag]sf] P]g–@)&& 

 
gu/ ;efaf6 kfl/t ldlt @)&&÷!)÷#) 

  



 

k|:tfjgfM 
o; gu/kflnsf If]q leq ;fdflhs ;+:yfx?sf] :yfkgf btf{ tyf gljs/0f sfo{nfO{ Joj:yLt ug]{ 
;DjGwdf Joj:yf ug{ jf~5lgo ePsfn] :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ n] lbPsf] 
clwsf/ k|of]u ul/ h}ldgL gu/kflnsfsf] ;+:yf btf{ tyf gljs/0f ;DjGwL P]g @)&& th'{df ul/ 
nfu' ul/Psf] 5 . 
!= ;+lIfKt gfd M -!_ o; P]gsf] gfd h}ldgL gu/kflnsfsf] ;+3, ;+:yf, btf{ tyf gljs/0f P]g @)&& 

/x]sf] 5 . 
 -@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 
@=kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; P]gdf, 

s_  æ;+:yfÆ eGgfn] ;fdflhs, cfly{s, ;flxlTos, j}1flgs, z}lIfs, jf}l4s tyf k/f]ksfl/ 
sfo{sf] ljsf; Pjd\ lj:tf/ ug]{ pb]Zon] :yfkgf ePsf] ;+3, ;+:yf, Snj, kl/ifb\, cWoog 
s]Gb| ;d'x cflb ;lDemg' kb{5 . 

v_  gu/kflnsf eGgfn] Hf}ldgL gu/kflnsf ;lDemg' kb{5 . 
u_  æcWoIfÆ eGgfn] h}ldgL gu/kflnsfsf] gu/ k|d'v ;Demg' kb{5 . 

jif{ !_ v08 %_ h}ldgL gu/kflnsf, :yflgo /fhkq efu !_ ldlt @)&&. 
3_  æpkfWoIfÆ eGgfn] h}ldgL gu/kflnsfsf] pk k|d'v nfO{ ;Demg' kb{5  
ª_  æk|d'v k|zf;lso clws[tÆ eGgfn] h}ldgL gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;lso clws[t ;Demg' 

kb{5 . 
r_  æsfof{noÆ eGgfn] h}ldgL gu/kflnsfsf] sfof{no ;Demg' kb{5 . 
5_  æ;DjlGwt zfvfÆ eGgfn] ;+:yf btf{ tyf gljs/0f ;DalGw sfo{ ug]{ zfvfnfO{ ;Demg' 

kb{5 . 
h_  æk|jGw ;ldtLÆ eGgfn] ;+:yfsf] ljwfg cg';f/ u7g ePsf] ;ldltnfO{ ;Demg' kb{5 . 
em_  ætf]lsPsf] jf tf]lsP adf]lhdÆ eGgfn] o; P]g cGt/u ag]sf] lgoddf tf]lsPsf] jf tf]lsP 

adf]lhd eGg] ;Demg' kb{5 . 
#= btf{ gu/ ;+:yf vf]Ng gx'g]M o; P]g adf]lhd ;+:yf u7g ug{ rfx]df u7g kZrft ;+:yf btf{ 
gu/L sfdsfh ug{ x'b}g . 
$= ;+:yfsf] btf{ / gljs/0f M -!_ ;+:yf :yfkgf ug{ rfxfg]n] s'g} ;ft hgf jf ;f] eGbf jl9 
JolQmx?n] cg';'rL -!_ adf]lhdsf] 9fFrfdf sfof{nodf lgj]bg lbg'kb{5 . 
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePkl5 k|d'v k|zf;lso clws[tn] cfjZos hfFrj'em u/L 

;+:yf btf{ ug{ plrt 7fg]df Ps xKtf leq tf]lsPsf] z'Ns lnO{ ;+:yf btf{ u/L cg';'rL @ 
adf]lhd 9fFrfdf k|df0fkq lbO{g]5 .  

-#_ k|To]s ;+:yfn] cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] @ dlxgf leq gljs/0f ul/;Sg'kg]{5 . olb # dlxgf leq 
gljs/0f gu/]df gljs/0f z'Nssf] !) k|ltzt yk /sd / ;f] eGbf k5L @) k|ltzt z'Ns 
nfUg]5 . 

%= ;+ul7t ;+:yf dflgg]M -!_ o; P]g cGt/ut btf{ ePsf] k|To]s ;+:yf clj~5LGg, pQ/flwsf/Ljfnf 
:jzfl;t / cfkm\gf] 5'6\6} 5fk ePsf] ;+ul7t ;+:yf x'g]5 . 
-@_ ;+:yfn] JolQm ;/x rn crn ;DktL k|fKt ug{, pkef]u ug{ / a]rljvg ug{ kfpg] 5 . 
-#_ ;+:yfn] JolQm ;/x cfkm\gf] gfdjf6 gfln; ph'/ ug{ ;Sg]5 / ;f] pk/ ;f]lx gfdaf6 gfln; 

ph'/ nfUg] 5 . 



 

^= ;+:yfsf] ;DktLM ;+:yfsf] 5'6\6} cfkm\gf] rn crn ;DktL x'g] 5 . 
;b:o jf sd{rfl/ nufot s'g} JolQmn] ;+:yfsf] ljwfg lj?4 ;+:yfsf] s'g} ;DktL b'?kof]u u/]df, 
sAhf u/]df jf /fv]df sfof{non] To:tf] ;DktL b'?kof]u ug]{, sAhf ug]{ jf /f]Ssf /fVg]af6 hkmt u/L 
;+:yfnfO{ lkmtf{ a'emfO{lbg]  5 . 
pkbkmf -!_ adf]lhd ;+:yfsf] ;DktL lkmtf{ ug]{ u/L sfof{non] u/]sf] sf/jflxdf lrQ gj'em]df lrQ 
gj'em\g] JolQmn] k|rlnt sfg'gn] tf]s] adf]lhd k'g/fa]bg ug{ ;Sg] 5 .  
&= cGoq btf{ eO{ :yfkgf ePsf ;+:yf gljs/0f M of] P]g k|f;De x'g'eGbf c3 k|rlnt sfg'g 
adf]lhd btf{ eO{ :yfkgf ePsf ;+:yfn] klg P]g of] P]g k|f/De eP k5L o;} P]g jdf]lhd ;+:yf 
gljs/0f ug]{ kg]{5 .  
*= ;+:yfsf] pb]Zo x]/km]/ M 
-!_ ;+:yfsf] pb]Zo x]/km]/ ug{ cfjZos b]lvPdf jf ;+:yf csf]{ s'g} ;+:yf ;Fu ufleg pko'Qm b]v]df 

;+:yfsf] k|jGw ;ldtLn] tt\ ;DjGwL k|:tfj kfl/t u/L ;f] k|:tfj pk/ 5nkmn ug{ ;+:yfsf] 
ljwfg adf]lhd ;fwf/0f ;ef jf]nfpg' kg]{ 5 . 

-@_ ;fwf/0f ;efdf pkl:yt ePsf hDdf ;b:o ;+Vofsf] b'O{ ltxfO{ ;b:on] ;dy{g hgfPdf ;f] 
k|:tfj kfl/t ePsf] dflgg] 5 t/ pSt lg0f{o nfu' ug'{ k'j{ sfof{nosf] :jLs[t lng' kg]{ 5 .  

(= lx;fa ljj/0f k7fpg' kg]{ M k|jGw ;ldtLn] ;fdflhs n]vf kl/If0f u/L cfkm\gf] ;+:yfsf] ljj/0f 
n]vfkl/If0fsf] k|ltj]bg ;lxt k|To]s jif{ sfo{sfndf k]z ug'{kg]{ 5 . 
!)= lx;fj hfFr ug]{M 
-!_ sfof{non] cfjZos b]v]df ;+:yfsf] lx;fj sfof{nosf] clwsf/ k|fKt clwsf/Ljf6 hfFr u/fpg 

;Sg]5 .  
-@_ lx;fj hfFr ug]{ clwsf/Ln] dfu]sf] ljj/0f tyf sfuhkq Pjd\ ;f]w]sf] k|Zgsf] hjfkm lbg' 

;+:yfsf] kbflwsf/L, ;b:o / sd{rf/L ;j}sf] st{Jo x'g]5 . 
-#_  lx;fj hfFr ug]{ clesf/Ln] sfof{non] tf]s]sf] Dofbleq lx;fj hfFrsf] k|ltj]bg k|d'v k|zf;lso 

clws[t ;dIf k]z ug'{ kg]{ 5 . 
;f] k|ltj]bgsf] cfwf/df ;+:yfsf] s'g} ;DktL ;f] ;+:yfsf] s'g} kbflwsf/L, ;b:o jf sd{rf/Ln] 
lxgfldgf u/]sf], gfS;fg u/]sf] jf b'?kof]u u/]sf] b]lvg cfPdf gu/kflnsfsf] a}7ssf] lg0f{o 
cg';f/ c;'n pk/ ug{÷u/fpg cfb]z lbg]5 . 

!!=b08 ;hfoM -!_ bkmf -#_ adf]lhd sfof{nodf btf{ gu/fO{ ;+:yf :yfkgf u/]df jf bkmf -&_ 
adf]lhd gljs/0f gu/L ;+:yf ;+rfng u/]df To:tf ;+:yfsf] k|jGw ;ldtLsf] ;b:onfO{ sfof{non] 
hglx Ps xhf/ ?k}of hl/jfgf ug{ ;Sg]5 .  
-@_ pkbkmf -(_ adf]lhd lx;fjsf] ljj/0f gk7fPdf ;+:yfsf] gljs/0fsf] sf/jflx cuf8L a9fpg 

;lsg] 5}g . 
k|aGw ;ldtLsf ;b:onfO{ hglx Ps ;o ?k}of hl/jfgf ug{ ;lsg] 5 . t/ s'g} ;b:on] bkmf -
(_ pNn+3g x'g glbg ;se/ k|oTg u/]sf] lyof] eGg] ;Gtf]ifhgs k|df0f k]z ug{ ;s]df lghnfO{ 
b08 ;hfo ul/g] 5}g . 

-#_ bkmf -!)_ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd lx;fj hfFr ug{ ;DjGwLt clwsf/L jf kbflwsf/Ln] dfu]sf] 
ljj/0f tyf sfuhft jf ;f]w]sf] k|Zgsf] hjfkm glbg] ;DjGwLt kbflwsf/L ;b:o jf sd{rf/LnfO{ 
sfof{non] Ps ;o ?k}of ;Dd hl/jfgf ug{ ;Sg] 5 . 



 

-$_ bkmf -*_ adf]lhd sfof{nosf] k'j{ :jLs[tL glnO{ ;+:yfsf] pb]Zodf x]/km]/ u/]df jf csf]{ ;+:yf;Fu 
ufe]df jf ;+:yfn] cfkm\gf] pb]Zosf] k|lts'n x'g] u/L sfd sf/jflx u/]df / sfof{nosf] lgb]{zg 
kfngf gu/]/ sfof{non] To:tf] ;+:yfsf] btf{ lgnDjg jf vf/]h ug{ ;Sg] 5 . 

!@= k'g/fj]bgM bkmf -!!_ adf]lhd sfof{non] u/]sf] cGtLd lg0f{o pk/ #% lbg leq tf]lsPsf] 
cbfntdf k'g/fj]bg nfUg] 5 . 

!#= ;+:yfsf] lj36g / To;sf] kl/0ffdM -!_ ;+:yfsf] ljwfg adf]lhd sfo{ ;+rfng ug{ g;ls jf cGo 
s'g} sf/0fjz ;+:yf lj36g ePdf To:tf] ;+:yfsf] ;DktL o; sfof{nodf ;g]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lj36g ePsf] ;+:yfsf] bfloTjsf] xsdf ;+:yfsf] ;DktLn] yfd] ;Dd o:tf] 
bfloTj gu/kflnsfn] Joxf]g]{ 5 . 

!$= lgod jgfpg] clwsf/ M o; P]gsf] sfof{Gjog ug{ gu/kflnsfn] cfjZos lgod agfpg ;Sg] 5  
!%= clwsf/ k|Tofof]hg M of] P]g jf o; cGt/ut ag]sf] lgodsf] sfof{Gjogsf] nfuL k|d'v k|zf;lso 

clws[t jf lghn] tf]s]sf] sd{rf/LnfO{ clwsf/sf] k|Tofof]hg ug{ ;lsg] 5 . 
!^= cGo P]g sfg'g adf]lhd btf{ / :yfkgf ug'{ kg]{ M s'g} ;+:yfsf] btf{ jf :yfkgf ug]{ ;DjGwdf 

;+l3o jf k|b]z sfg'gdf 5'6\6} Joj:yf ePsf]df o; P]gdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg 
To:tf] ;+:yf ;f]lx P]g adf]lhd btf{ jf :yfkgf / ;+rfng ug{ ;lsg]5 . 

!&= ;+l3o jf k|b]z sfg'g ljkl/t ePsf bkmf ;f]lx sfg'g cg';f/ vf/]h jf kl/dfh{g x'g]5g\ . 
jif{ !_ v08 %_ h}ldgL gu/kflnsf, :yflgo /fhkq efu !_ ldlt @)&&. 
 

cg';'lr ! 
bkmf $ ;Fu ;DjlGwt 

>L k|d'v k|zf;lso clws[t Ho' 
h}ldgL  gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
s'lZd;]/f, jfun'ª . 

ljifo M ;+:yf btf{ u/L kfFp . 
dxf]bo, 

k|:t't ljifodf tkl;n adf]lhdsf ljj/0f tyf sfuhftx? ;+nUg u/L ;+:yf btf{sf] nfuL of] 
lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

tkl;n M 
!= ;+:yfsf] gfdM 
@= ;+:yfsf] sfof{no /xg] :yfg / 7]ufgfM 

;+nUg sfuhftx? M 
!= lglb{i6 gd'gf adf]lhdsf] ;+:yfsf] ljwfgM  
@= j8f sfof{nosf] l;kml/;M 
#= k|aGw ;ldtLsf] kbflwsf/Lx?sf] k|To]ssf] gful/stfsf] k|ltlnkLM 
$= ;+:yfsf] cfkm\gf] ljwfg adf]lhdsf] k|:tfljt 5fkM                                                                     

lgj]bssf]                                    gfdM                                                                    
cWoIfM                                              x:tfIf/M                                                              
ldltM 



 

cg';'lr @ 

bkmf $ -@_ ;Fu ;DjGwLt 
h}ldgL gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
s'lZd;]/f, jfUn'ª 

btf{ g+ / hf/L ldlt                                                        u08ls k|b]z, g]kfn 
         ldltM 

;+:yf btf{ k|df0f kq 
>L============================================== 
================================================= 
        k|:t't ljifodf tkfO{nfO h}ldgL gu/kflnsf ;+:yf btf{ tyf gljs/0f ;DjGwL P]g @)&& sf] 
bkmf $ -@_ adf]lhd of] k|df0fkq k|bfg ul/Psf] 5 . k|rlnt sfg'gsf] kl/wL leq /xL ;fj{hlgs 
lxtdf ;+:yfsf] ljwfg cg';f/ cfkm\gf ultljwLx? ;+rfng ug'{xf]nf . 
;+:yfsf] gfd  

;+:yfsf] cWoIfsf] gfd  

;+:yf sfof{no /xg] 7]ufgf  

hf/L ldlt  

sfo{If]q  

================================= 
gljs/0f ;DjGwL Joj:yfM 

l;=g+= gljs/0f ePsf] ldlt cjwL /sd / hf/L ug]{sf] 
x:tfIf/ 

s}lkmot 

      

      

cf1fn]                                                            
1fg/fh sf]O/fnf 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 



 



 

 
 
 
 
 
 

h}ldgL gu/kflnsf 
:yfgLo /fhkq 

 
 
 
 
 
 

efu–@, v08–#, ;+Vof–!) 
kf}if @%, @)&^  

 h}ldgL gu/kflnsf ;d"x, ;ldlt, ;+sng s]Gb| btf{  
tyf ;~rfng ;DaGwL sfo{ljlw–@)&^    

 

gu/ sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt @)&^÷(÷@% 
  



 

 
तावना 

जैिमिन नगरपािलकाको आिथक तथा सामािजक समृि मा टेवा पयुाउनका लािग जैिमिन नगरपािलकाको कुनै े मा 

वसोवास गरकेा यि ह ले सामिुहक पमा संगिठत भै काम गन चाहेमा य तो समुह/सिमित/संकलन के /टोल सधुार 

सिमित/मिहला समहु  संचालन तथा यव थापन गन बा छनीय भएकोलेजैिमिन नगरपािलकाको शासक य कायिविध 

िनयिमत गन ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोिजम जैिमिन नगर कायपािलकाले यो कायिविध जारी गरकेो छ । 

 

ारि भक 

१. सिं  नाम र ार भ 

क) यस कायिविधलाई जैिमनी नगरपािलकाको æसमूह, सिमित, संकलन के  दता तथा संचालन स ब धी 

कायिविध, २०७६Æ भिनने छ । 

ख) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ . 

 
२. प रभाषा 

िवषय वा संगल ेअक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा 

क) “नगर सभा”  भ नाले जैिमनी नगरपािलकाको नगरसभालाई स झन ुपनछ । 

ख) “कायपािलका” भ नाले जैिमनी नगरपािलकाको नगर कायपािलका स झन ुपनछ । 

ग) “ मखु” भ नाले जैिमनी नगरपािलकाका नगर मखुलाई स झन ुपनछ । 

घ) “उप मखु” भ नाले जैिमनी नगरपािलकाका उप मखुलाई स झन ुपनछ । 

ङ) “ मखु शासक य अिधकृत” भ नाले जैिमनी नगरपािलकाका मखु शासक य अिधकृतलाई स झन ुपनछ । 

च) “नगरपािलका कायालय” भ नाले जैिमनी नगरपािलका, नगरकायपािलकाको कायालय, कु मीसेरा 

बा लङुलाई स झन ुपदछ । 

छ) “वडा अ य ” भ नाले जैिमनी नगरपािलका िभ का आ-आ नो वडाका वडा अ य ह  स झन ुपनछ । 

ज)  “वडा कायालय” भ नाले जैिमनी नगरपािलकाका िविभ न वडामा िनवािचत वडा सिमितको कायालयलाई 

स झन ुपदछ । 

झ)  “वडा सिचव” भ नालेजैिमनी नगरपािलकाबाट वडा कायालयमा सिचवको काम गन खटाइएको कमचारी 

स झन ुपदछ । 



 

ञ)  “संगिठत समूह” भ नाले जैिमनी नगरपािलका अ तरगत वसोवास गन यि ले यस कायिविध बमोिजम दता 

गन चाहेको वा दता भएको समहु/सिमित/संकलन के /टोल सधुार सिमित/मिहला समहु आिद सामूिहक 

संगठनलाई स झन ुपदछ । 

 

३. सगंिठत समूहको उ े य र काय े  
क) संगिठत समुहको उ े य र काय े  समूहको िवधानमा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । य तो उ े य र काय े  

चिलत कानूनको प रिध िभ  हन ुपनछ । 

ख) संगिठत समूहको काय े  तथा उ े य थपघट गन ुपरमेा संगिठत समूहको भेलाले गरकेो िनणय संल न गरी 

एउटै वडा िभ  भएमा स बि धत वडाको वीकृित र एक भ दा बढी वडा भएमा नगरपािलका कायालयको 

वीकृित िलन ुपनछ । 

४. सगंिठत समूह गठन हनु पन  

क) समहु िनमाण गदा टोल र भौगिलक वनावट एवं बि त िमलेको े वाट कि तमा ७ घरप रवार वा सद य 

समेिटने गरी गठन गन ुपनछ । 

ख) समहु गठन गदा ३३ ितशत मिहलाको सहभािगता रहनपुनछ । 

५. सद यको लािग यो यता पु नु पन  
संगिठत समूहको सद य हनको लािग िन नानसुारको यो यता हन ुपनछ: 

क) नेपाली नागरीकताको माणप  ितिलपी । 

ख) सबि धत े को थानीय ठेगाना भएको (अ थाइ भएमा समुहको िवधान अनसुार) हनपुन । 

ग) सबि धत पेशामा संल न भएको हनपुन । 

घ) कुनै  सागंठिनक / अपरािधक कृयाकलापमा संल न नभएको हनपुन । 

ङ) सवै सद यह ले िन वाथ सवेा भावले काम गन ितव ता गरकेो हन ुपन । 

च) ित प रवार १ जना मा  सद य हन पाउने । 

६. दता कृया 
क) संगिठत समूह दता गनका लािग गठन भएका संगिठत समूहका सद यह को ारि भक भेलाको िनणय ।  

ख) भेलाले गठन गरकेो संगिठत समूहको थम वैठकमा दता गन िनणय गरकेो हन ुपन  

ग) सिमितमा रहने सद यको नागरीकताको ितिलिप संल न हनपुन 

घ) वडा कायालयको िसफा रश प  हन ुपन । एक भ दा बढी वडा समेिटएको संगिठत समूह भएमा समेिटएका सवै 

वडाह को िसफा रश प  हन ुपन । 

ङ) दताका लािग िनवेदन अनसुचुी-१ बमोिजम भएको हनपुन 

च) दता शु क  ५००/- ितरकेो रिसद संल न हनपुन 



 

छ) िचलत काननुको िवप रत नहने गरी तयार ग रएको िवधान २ ित हनपुन 

ज) सं थाको आ नै छाप र लेटर याड हनपुनछ ।  

७. माण प  दान गन 

क) संगिठत समूहले आ नो संगिठत समूह दता गनको लािग आव यक कागजात पूरा गरी वडा कायालयमा िनवेदन 

दता गरकेो एउटा मा  वडा समेिटएको संगिठत समूह भएमा वडा सिचवले ३ िदन िभ  अनसुचुी २ बमोिजमको 

माण प  िदन ुपनछ । 

ख) एक भ दा बढी वडा समेिटएको संगिठत समूह भएमा जुन वडामा िनवेदन परकेो हो, सो वडाले िनवेदन परकेो 

िदन मै पेश भएका कागजात ज ुगरी दता कृयाका लािग नगरपािलका कायालयमा पठाउन ुपनछ । 

ग) आव यक कागजात पूरा गरी नगरपािलका कायालयमा िनवेदन ा  भएको ७ िदन िभ  अनसूुची २ बमोिजमको 

माणप  मखु शासक य अिधकृत वा िनजले तोकेको अिधकृत कमचा रल ेउपल ध गराउन ुपनछ । 

८. निवकरण यव था 
क) संगिठत समूह येक वष निवकरण हन ुपनछ  

ख) निवकरण हनका लािग वषको कि तमा ४ पटक वैठक वसेको हनपुन 

ग) बािषक साधारण सभावाट पास भएको ले.प. ितवेदन संल न हनपुन 

घ) बािषक गित ितवेदन संल न हनपुन 

ङ) नगरपािलकाले तोकेको वािषक नवीकरण शु क जैिमिन नगरपािलकाको आिथक ऐनले अ यथा यव था 

गरकेोमा सोही बमोिजम अ यथा कि तमा  ३०० बझुाएको माण संल न हन ुपन   

च) तोिकएको ढाचँाको िनवेदन हन ुपन  

९. उ े य, काय े  थपघट वा सशंोधन 

संगिठत समूहको उ े य वा काय े  वा अ य कुराह  संशोधन गन ु परमेा संगिठत समूहको भलेाको िनणय, 

सिमितको िनणय ज ता कुराह  सिहत स बि धत कायालयमा िनवेदन िदन ुपनछ । 

१०. दता खारजेी 
क) संगिठत समूहले चिलत कानून बमोिजम काय नगरकेो भिन उजरुी पन आएमा दता गन िनकायबाट छानिवन 

गरी ितन ुबझुाउन ुपन हरिहसावको फेह र त तयार गरी ितन बझुाउन लगाई माणका आधारमा स बि धत 

कायालयले खारेज गन सिकनछे ।  

ख) संगिठत समुहको भेलाले िनणय गरी खारिेजको माग गरमेा ितन ुबझुाउन ुपन हरिहसावको फेह र त पेश गरी 

ितन बझुाउन लगाई दता गन िनकायले खारजे गन स नेछ । 

११. कायिविध सशंोधन 

क) यस कायिविधको संशोधन कायपािलकाको िनणय बमोिजम हनेछ । 

  



 

अनुसुची १ 

दता दरखा तको नमनुा 

िमित  : 

ी .......................................................... यू 

वडा न..................................................... 

जैिमनी नगरपािलका कु मीसेरा, बागलङु । 

िवषय : .....................................................दता िगरिदनुहन 

महोदय 
  हािम दहेायका यि / कृषकह  दहेायका िवषय खोली  दहेाय बमोिजमको ..................................... 

............................................  सं था दता ग र पाउन िनवेदन गदछौ । उ े य अनु प ........................... ले 

त काल गन कायह को योजना र तािवत ......................................................................... को िवधान 

....................................... ित यसै साथ स ल न राखी पेश गरकेा छौ ।  

समहु/सिमती िववरण : 

तािवत समहु/सिमितको नाम: 

ठेगाना: 

उदे य : 

काय े : 

सद य सं या : 

मिहला .................... जना 

पु ष ........................ जना 

 
 

अनुसुची २ 

समहु/सिमित समतेको दता माण प को नमनुा 

वडा न. ................ 

जैिमनी नगरपािलका कु मीसरेा, बागलुङ । 

 
िवषय  : समहु/ सिमित दता माण प  

 दता न. 



 

 जैिमनी नगरपािलका वडा न. ....................... ि थत समहु/ सिमित समेतको दता मागदशन २०७६ बमोिजम 

.............................................. लाई समहु/ सिमितको नाममा दता गरी वीकृत साथ यो माण प  दान गरीएको 

छ ।  

दता / निवकरण िमित 
दता / निवकरण गन 

अिधकारीको नाम 
द तखत कायालयको छाप 
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