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थासाङ गाउँपालिकाको "वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ 
प्रस्तावना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणिा बाँच्न पाउने नागररकको िौलिक अलिकारको संरक्षण गनन, प्राकृलतक स्रोतको सिनु्चत 
उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, वातावरण र ववकासबीच सधतिुन कायि गनन तथा प्राकृलतक स्रोत, वातावरण र जैववक 
वववविताको संरक्षण गनन वाञ्छनीय भएकािे,  

नेपािको संवविानको िारा २२१ बिोन्जि अनसूुची ८ र अनसूुची ९ िा उल्िेन्खत वातावरण, प्राकृलतक स्रोत र जैववक वववविता 
सम्बधिी स्थानीय तहको अलिकार कायानधवयनका िालग कानूनी व्यवस्था गनन,  थासाङ  गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

 
पररच्छेद- १ 
प्रारन्म्भक 

 
१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि थासाङ गाउँपालिकाको "वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, 

२०७७" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन थासाङ गाँउपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा सूचना प्रकान्ित गरेको लिलतदेन्ख प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेिा यस ऐनिा,- 

(क) "अनकुुिन" भन्नािे जिवायू पररवतननको असर र सम्भाव्य जोन्खिको      आकँिन गरी पररवलतनत 
जिवायू सहुाउँदो अनकुुि हनुे गरी रुपाधतरण गने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाि वा धयूलनकरण 
गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ख) "उत्सजनन" भन्नािे कुन ैलनन्ित क्षेत्रबाट लनन्ित सिय अवलििा वातावरणिा हररतगहृ गयाँस वा अधय कुन ै
गयाँस वा िवुाँ लनष्कासन गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ग) "कायनपालिका" भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको कायनपालिकािाई सम्झन ुपछन। 

(घ)  “खलु्िा क्षेत्र” भन्नािे िालनसहरु जिघट हनु सक्ने, ववलभन्न कायनक्रि र पवन िनाउन सक्न,े सावनजलनक वहत 
तथा ववपद् व्यवस्थापनिा सिेत सहयोग पगुन ेगरी सरुन्क्षत गररएको खलु्िा स्थि सम्झन ुपछन ।  

(ङ)  "जिवायू पररवतनन" भन्नािे िािो सियको अधतराििा प्राकृलतक रुपिा हनु े जिवायूको उतारचढावका 
अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिा िानवीय वक्रयाकिापिे वायिुण्डिको बनोटिा हनु े फेरवदिका 
कारण पथृ्वीको जिवायूिा क्रिि: देखा पने पररवतनन सम्झन ुपछन।  

(च)  "जोन्खिपूणन फोहर" भन्नािे प्राकृलतक वातावरणिा ह्रास ल्याउने र िानव तथा अधय प्राणीको स्वास्थ्यिा 
हालन नोक्सानी परु् याउने ववलभन्न रुपिा लनष्कान्ित वस्त,ु पदाथन तथा रेलडयो वववकरणिाई सम्झन ुपछन।  

(छ) “जैववक वववविता” भन्नािे पाररन्स्थलतकीय प्रणािी (इको लसस्टि) को वववविता, प्रजालतय वववविता (स्पेलसज 
डाइभरलसटी) तथा वंिाणगुत वववविता (जेनेवटक डाइभरलसटी) सम्झन ुपछन ।  

(ज)  “तोवकएको” वा “तोवकए बिोन्जि” भन्नािे यस ऐन अधतगनत बनेको लनयििा तोवकएको वा तोवकए 
बिोन्जि सम्झन ुपछन ।  

(झ)  “लनष्कािन” भन्नािे ध्वलन, ताप वा फोहरिैिा फाल्ने, थपुाने, वा लनष्कािन गने कायन सम्झन ुपछन । 

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बिोन्जिको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद सम्झन ु
पछन। 
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(ट)  “प्रदूषण” भन्नािे फोहरिैिा, रसायन, ध्वलन वा ववद्यतुीय, ववद्यतुीय-चमु्वकीय तरंगका कारण वातावरणिा 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतनन गरी वातावरणिा उल्िेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षलत परु् याउने वा 
वातावरणको िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनिा हालन नोक्सानी परु् याउन ेवक्रयाकिाप सम्झन ुपछन । 

(ठ)  “प्रस्ताव” भन्नािे ववद्यिान वातावरणीय अवस्थािा पररवतनन ल्याउन सक्ने वकलसिको स्थानीय सरकार वा 
स्थानीय कानून बिोन्जि संञ्चािन गररने वा अनिुलत प्राप्त ववकास कायन, भौलतक वक्रयाकिाप वा भ-ू
उपयोगको पररवतनन गने कुनै योजना, आयोजना वा कायनक्रि सञ्चािन गने सम्बधििा तयार गररएको 
प्रस्ताव सम्झन ुपछन । 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृलतको िालग लनवेदन ददन ेर त्यस्तो प्रस्ताव कायानधवयन गनन स्वीकृलत 
प्राप्त व्यन्ि, सरकारी, अिन सरकारी वा गैर सरकारी लनकाय वा संस्था सम्झन ुपछन। 

 (ढ)  “फोहरिैिा” भन्नािे घरेि ुफोहरिैिा, औद्योलगक फोहरिैिा, रासायलनक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजधय 
फोहरिैिा वा हालनकारक फोहरिैिा सम्झन ुपछन र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हनु नसक्ने अबस्थािा 
रहेको, फालिएको वा सडेगिेको वातावरणिा ह्रास आउने गरी लनष्कािन गररएको तरि, ठोस, गयास, 
िेदो, िूवाँ, िूिो, ववद्यतुीय तथा सूचना प्रववलिका िालग प्रयोग भएका िगायतका पदाथन वा त्यस्तै 
प्रकारका अधय वस्तहुरु वा अनालिकृत रुपिा सावनजलनक स्थििा टाँलसएको पोष्टर, पम््िेट तथा 
कायनपालिकािे सिय सियिा सूचना प्रकािन गरी फोहरिैिा भलन तोवकददएका अधय वस्त ुसिेतिाई 
सम्झन ुपछन ।  

(ण)  "वन" भन्नािे पूणन वा आंन्िक रुपिा रुख वा बटु्यानिे ढावकएको क्षेत्र सम्झन ुपछन ।  
(त)  "वन पैदावार" भन्नािे वनिा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झन ुपछन:-  

 (१)  काठ, दाउरा, गोि, खैरकच, खोटो, काठको तेि, बोक्रा, घासँ, िाहा, वपपिा-वपपिी 
 (२)  रुख, ववरुवा, पात, डाँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, बोक्रा, गिरजीन, 

िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार, जङ्गिी िह, वनस्पलत तथा 
लतनको ववलभन्न भाग वा सूक्ष्ि अङ्ग, 

 (३)  चट्टान, िाटो, चनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा वा अधय खलनजजधय पदाथन वा  

 (४)  वधयजधत,ु पिपंुक्षी वा वधयजधतकुो ओखेटोपहार ।  
 (थ) “वातावरण” भन्नािे प्राकृलतक, सांस्कृलतक र सािान्जक प्रणािीहरु, आलथनक तथा िानवीय वक्रयाकिापहरु र 

यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको लबचको अधतरवक्रया तथा अधतर सम्बधि सम्झन ुपछन । 
(द)  "वातावरणीय अध्ययन" भन्नािे  कुन ै  प्रस्तावको  कायानधवयन  गदान  त्यसवाट वातावरणिा पने प्रलतकूि 

 प्रभाव  लनराकरण वा धयूलनकरण गननको िालग अविम्वन गररने उपायका सम्बधििा गररने संन्क्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछन ।  

(ि)  “सम्पदा” भन्नािे गाँउपालिका क्षेत्र लभत्र रहेका प्राकृलतक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक, परुातान्त्वक, वैज्ञालनक, 
आध्यान्त्िक, सौधदयनपरक वा सािान्जक दृवष्टबाट िहत्वपूणन िालनन े कुन ै पलन वस्त,ु भौलतक संरचना 
स्थान, वनस्पलत तथा जीव जधत ुसम्झन ुपछन।  

(न)  “लसिसार” भन्नािे भलूिगत जिस्रोत वा वषानतका कारण पानीको पररणाि रहने वा प्राकृलतक वा िानव 
लनलिनत, स्थायी वा अस्थायी जिकेा वा वगेका, स्वच्छ वा नलुनिो पानी भएको िावपिो जलिन (Swamp) 
दिदिे जलिन (Marsh) नदीबाट प्रभाववत जलिन (Riverine Floodplain), ताि (Lake) पोखरी (Pond) 
जिभण्डार क्षेत्र (Water Storage Areas) र  यवह प्रकृलतका कृवष जलिन (Agriculture Land) सिेतिाई 
सम्झन ुपछन । 

 (प)  “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैववक वववविता तथा सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्नन, 
व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झन ुपछन ।  
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पररच्छेद - २ 
वातावरण संरक्षण 

 
३. वातावरण संरक्षण गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रालिकार क्षेत्र लभत्र वातावरण संरक्षण गने प्रिखु न्जम्िेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ 

।  
(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्नन र वातावरणिैत्री सिाज लनिानणिा योगदान गनुन नागररकको कतनव्य हनुछे। 

४. वातावरण संरक्षण वविेष क्षते्र लनिानरण गनन सक्ने : (१) प्रचलित भ-ूउपयोग नीलत सिेतिाई िध्यनजर गरी गाउँपालिकालभत्र 
वातावरणका दृवष्टिे संरक्षण आवश्यक रहेको क्षेत्र पवहचान गरी त्यस्तो क्षेत्रिाई कायनपालिकाबाट लनणनय गरी वातावरण 
संरक्षण वविेष क्षेत्र लनिानरण गनन सक्नेछ ।  

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अधय कुन ैभौलतक पूवानिार लनिानण गदान लनिानण कायनको प्रारन्म्भक 
अध्ययन प्रवक्रया िरुु हनु ुअगालड नै संघ र प्रदेिका सम्बन्धित लनकायसँग सिधवय गरी कायनपालिकािे कुनै क्षेत्र वविेषिाई 
वातावरण संरक्षण गने उदे्दश्यिे खलु्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपिा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान वविेषिा अत्यलिक वातावरणीय प्रदूषण, भूूःस्खिन, प्राकृलतक सम्पदाको अत्यलिक दोहन 
वा प्राकृलतक ववपन्ि हनु गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणिा नकारात्िक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना देन्खएको अवस्थािा 
कायनपालिकािे प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसँग सिधवय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वातावरणीय दृवष्टिे संवेदनिीि 
क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बिोन्जिको वातावरण संरक्षण वविेष क्षेत्र, खलु्िा वा हररयािी क्षेत्र र 
संवेदनिीि क्षेत्रको व्यवस्थापन तोवकए बिोन्जि कायनपालिकाबाट हनुछे। 

(५) उपदफा (४) बिोन्जि व्यवस्थापन गदान कायनपालिकािे आवश्यकता अनसुार संघ र प्रदेिसँग सिधवय 
गनेछ। 

५. सम्पदाको संरक्षण गनुनपने : (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका सम्पदाको संरक्षण गनुन गाउँपालिका, नागररक र सम्बन्धित 
लनकायको कतनव्य हनुेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िालग कायनपालिकािे सरकारी तथा सिदुायसँग सिधवय तथा साझेदारी गनन सक्नेछ। 
६. वातावरणीय अध्ययन गनुनपने : (१) प्रचलित कानून तथा िापदण्ड बिोन्जि प्रस्तावकिे प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गनुन 

पनेछ । 
(२) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अलिकारक्षेत्र लभत्र पने ववषयसँग सम्बन्धित ववकास लनिानण सम्बधिी कायन वा 

आयोजना सम्बधिी प्रस्तावको संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय प्रलतवेदन स्वीकृलतको िालग 
कायनपालिका सिक्ष पेि गनुनपनेछ। 

 (३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बिोन्जिको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन पेि गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानधवयन 
गने क्रििा वातावरणिा पननसक्न ेप्रलतकूि प्रभाव र त्यसको धयूलनकरणको िालग अपनाउन सवकन े ववलभन्न ववकल्पहरूको 
ववस्ततृ ववष्िेषण गरी त्यस्ता ववकल्प िध्ये प्रस्ताव कायानधवयन गनन उपयिु हनुे ववकल्प र सो ववकल्प कायानधवयन गनन 
सवकने आिार र कारण सवहत लसफाररस गनुनपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोन्जिको संन्क्षप्त वातावरणीय प्रलतवेदन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृलत सम्बधिी 
प्रवक्रया तोवकए बिोन्जि हनुेछ।  

 (५) उपदफा (२) बिोन्जि प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन जाँचबझु गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानधवयनबाट 
वातावरणिा प्रलतकूि प्रभाव पाने नदेन्खएिा कायनपालिकािे आवश्यकता अनसुार प्रस्तावकिे पािना गनुनपने ितन तोवक 
त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गनेछ।  

 (६) कायनपालिकािे उपदफा (२) बिोन्जिको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन जाँचबझु गदान त्यस्तो प्रस्तावको 
थप वातावरणीय अध्ययन गननपने देन्खएिा वातावरणीय िूल्याङ्कन गनन गराउन आदेि ददन सक्नेछ। 

(७) उपदफा (५) बिोन्जि ददइएको आदेि बिोन्जि प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरर सोको प्रलतवेदन प्रदेि 
कानूनिे तोकेको लनकाय सिक्ष पिे गनुन पनेछ। 
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(८) यस ऐन विोन्जि कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गनुनपूवन सम्वन्धित लनकायबाट 
कायनसूची स्वीकृत गनुनपनेछ। 

(९) वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन सम्बधिी अधय व्यवस्था प्रचलित कानून बिोन्जि हनुेछ। 
(१०) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएता पलन प्रस्तावक गाउँपालिका आफैँ संिगन भएको अबस्थािा 

त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन प्रदेि कानून बिोन्जि स्वीकृत हनुेछ। 
७.  िापदण्ड र गणुस्तर कायि गनुनपने : (१) प्रस्तावकिे यस ऐन बिोन्जि वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन तयार गदान नपेाि 

सरकारिे लनिानरण गरेको िापदण्ड एवं गणुस्तर कायि हनुेगरी तोवकए बिोन्जिको ढाँचािा तयार गनुनपनेछ। 
८.    वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपने : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानधवयन गनुन अगालड तोवकए बिोन्जि वातावरणीय 

व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपनेछ। 
(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बिोन्जि वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदान वातावरणीय प्रलतकूि प्रभाव 

धयूलनकरणका उपायहरू िध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना लनिानणको क्रििा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न 
भएपलछ वा आयोजना कायानधवयनको क्रििा अविम्बन गने हो सो को सिेत उल्िेख गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बिोन्जि तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायानधवयनका िालग स्पष्ट 
कायनयोजना वनाई सो बिोन्जि कायानधवयन गनुनपनेछ र सो को प्रगलत वववरण आयोजना कायानधवयन िरुू भएपलछ प्रत्येक छ 
िवहनािा कायनपालिका सिक्ष पेि गनुनपनेछ।  

९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानधवयन गनन नहनु े : यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैिे पलन कायनपालिकािे तोके बिोन्जि प्रस्ताव 
स्वीकृत नगराई कायानधवयन गनन गराउन ुहुँदैन ।  

१०.  प्रस्ताव सम्बधिी अधय व्यवस्था : (१) वातावरणीय प्रभाव िूल्यांकन हनुे प्रस्तावहरु सम्बधिी कायनववलि प्रचलित संघीय तथा 
प्रादेन्िक कानून बिोन्जि हनुेछ । 

(२)संघीय तथा प्रादेन्िक कानून बिोन्जि वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव िूल्यांकन सम्बधििा 
सम्बन्धित संघीय तथा प्रादेन्िक लनकायसँग सिधवय गने न्जम्िेवारी गाउँपालिकाको प्रिासन िाखाको हनुछे ।  

११. रोक िगाउन सक्न े : (१) कसैिे पलन यस ऐन र प्रचलित कानूनिे तोके विोन्जिको लनकायवाट स्वीकृलत नलिई वा 
स्वीकृलत भए भधदा ववपरीत हनुे गरी कायानधवयन गरेिा कायनपालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायानधवयनिा रोक िगाउन वा रोक 
िगाउनको िालग प्रदेि सरकार तथा संघीय िधत्रािय वा स्वीकृत गने लनकायिा लसफाररष गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि कुन ैप्रस्ताव कायानधवयन गनन रोक िगाइएकोिा त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट 
क्षलत पगुन गएिा प्रस्तावकिे सो बापत कुन ैवकलसिको क्षलतपलुतनको िालग दाबी गनन पाउने छैन । 

१२.  अनकूुिन योजना बनाउन सक्न े: (१) जिवाय ुपररवतननको प्रलतकूि असर धयूलनकरण र सम्भाववत जोन्खिबाट बच्नका िालग 
कायनपालिकािे अनकूुिन योजना बनाई कायानधवयन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको अनकुुिन योजना बनाउँदा जिवायू पररवतननको असरवाट वढी जोन्खििा पने 
िवहिा, अपाङ्गता भएका व्यन्ि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथनक रुपिा ववपन्न सिदुायिाई वविेष प्राथलिकता 
ददनपुनेछ। 

(३) कायनपालिकािे ववकास आयोजना तजुनिा गदान जिवायू पररवतननको प्रलतकूि असर तथा जोन्खिको 
व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िालग नेपाि सरकारिे लनिानरण गरेको िापदण्ड बिोन्जि प्राथलिकीकरण गनुनपनेछ। 

१३.   हररतगहृ गयासँ उत्सजनन धयूलनकरण कायनहरू गनन सक्न े :  (१) गाउँपालिकािे हररतगहृ गयाँस उत्सजनन धयूलनकरण गनन 
आवश्यक कायनक्रि सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(२) धयूलनकरण सम्बधिी अधय व्यवस्था प्रचलित कानून बिोन्जि हनुछे। 
१४. प्रदूषण रोकथाि तथा लनयधत्रण गने :  (१) कसैिे पलन प्रचलित िापदण्ड ववपरीत वा जनजीवन, जन-स्वास्थ र वातावरणिा 

उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाव पाने गरी प्रदूषण सजृना गनन वा गराउन हुँदैन ।  
(२) तोवकएको िापदण्ड ववपरीत कुनै यान्धत्रक सािन, औद्योलगक प्रलतष्ठान, होटि रेषु्टरेण्ट वा अधय ठाउँ वा 

िािसािान वा वस्तवुाट ध्वलन, ताप, रेलडयोििी वववकरण, तरङ्ग वा फोहरिैिा वा दवुषत पानी लनष्कािन गनन गराउन हुँदैन 
।  
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(३) उपदफा (१) ववपरीत कसैिे कुन ै कायन गरी वातावरणिा उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाव पारेको देन्खएिा 
गाउँपालिकािे तत ्सम्बधििा आवश्यक ितनहरु तोक्न वा त्यस्तो कायन गनन नपाउन ेगरी रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै वकलसिको पदाथन, इधिन, औजार वा संयधत्रको प्रयोगबाट वातावरणिा उल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाव 
परेको वा पने देन्खएिा प्रदेि र संघीय सरकारिाई सो को जानकारी गराई गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रिा सूचना 
प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथन, इधिन, औजार वा संयधत्रको प्रयोग, उत्पादन, वववक्र ववतरण, भण्डारनिा बधदेज िगाउन 
सक्नेछ र आवश्यक कारवाहीका िालग लसफाररष गनेछ। 

(५) प्रदूषणको रोकथाि तथा लनयधत्रण सम्बधिी अधय व्यवस्था तोवकए बिोन्जि हनुेछ।      
१५. प्रयोगिािा स्थापना गनन सक्ने : (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण लनयधत्रण सम्बधिी कायनिा सहयोग परु् याउन 

गाउँपालिकािे संघीय सरकार र प्रदेि सरकारसँग सिधवय गरी आवश्यकता अनसुार ववलभन्न प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन वा 
संघ र प्रदेििे स्थापना गरेका वा नेपाि सरकारिे िाधयता ददएको कुनै प्रयोगिािािाई सो कािको िालग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि स्थापना गररएका वा तोवकएका प्रयोगिािाको अधय काि, कतनव्य र अलिकार 
तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

१६. निनुा संकिन गनन ददनपुने : कुन ैपलन उद्योग, कारखाना, यधत्र, सवारी सािन आददबाट सजृना वा लनष्कािन हनु ेवा हनु 
सक्ने प्रदूषण, ध्वलन, ताप तथा फोहरिैिाको अध्ययन, परीक्षण वा ववश्लषेण गननका िालग सम्बन्धित व्यन्ि वा संस्थािे 
गाउँपालिकाबाट अलिकारप्राप्त व्यन्ि वा संस्थािाई आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्त ुवा पदाथनको निूना संकिन गनन ददन ु
पनेछ । 

१७.   वातावरण लनरीक्षकको लनयनु्ि गनन सक्न े : गाउँपालिकालभत्र प्रदूषण कि गने, हटाउन े वा लनयधत्रण गने तथा स्वीकृत 
वातावरणीय प्रलतवेदन अनसुार गनुनपने कािहरू प्रभावकारी रुपिे गनन गराउन, वातावरण संरक्षण सम्वन्धि प्रचलित 
िापदण्डको पािना भए नभएको सम्बधििा अनगुिन तथा लनरीक्षण गनन कायनपालिकािे नेपाि सरकारबाट िाधयताप्राप्त 
िैन्क्षक संस्थाबाट वातावरण वा सोसँग सम्बन्धित ववषयिा कन्म्तिा स्नातक हालसि गरेको व्यन्ििाई प्रचलित कानून 
बिोन्जि लनिानररत िापदण्ड र प्रवक्रया परुा गरी वातावरण लनरीक्षक लनयिु गनन सक्नेछ । 

१८. वातावरण लनरीक्षकको काि, कतनव्य र अलिकार: (१) वातावरण लनरीक्षकको काि, कतनब्य र अलिकार देहाय बिोन्जि 
हनुेछूः– 

(क)   यो ऐन वा यस ऐन अधतगनत बनेको लनयि तथा प्रचलित संघीय र प्रदेि कानून  तथा िापदण्ड 
बिोन्जि प्रदूषण कि गने, हटाउन ेवा लनयधत्रण गने कायन भए नभएको लनरीक्षण गने, 

(ख)     यो ऐन वा यस ऐन अधतगनत बनेको लनयि तथा प्रचलित कानून र िापदण्ड  ववपरीत कुन ै
ठाउँबाट प्रदूषण लनष्कािन सम्बधिी नकरात्िक कायन गरे नगरेको सम्बधििा लनरीक्षण गने, 

(ग)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनिा तोवकएका सतन बिोन्जि काि भए नभएको सम्बधििा 
स्थिगत जाँचबझु तथा लनरीक्षण गने, 

(घ)   खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोन्जि गररएको जाँचबझु तथा  लनरीक्षण प्रलतवेदन तोवकएको 
अलिकारी सिक्ष पेि गने, 

(ङ)   तोवकए बिोन्जिका अधय कायन गने, 
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बिोन्जि लनरीक्षण गने लसिलसिािा वातावरण लनरीक्षकिे 

सम्बन्धित व्यन्ि, संस्था वा प्रस्तावकिाई पूवन सूचना ददई कुन ै घर, जगगा, भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी सािन, 
औद्योलगक संयधत्र, औजार, िेन्िनरी, जीव, वस्त,ु अलभिेख, कागजात वा अधय िािसािान वा वस्तहुरुको लनरीक्षण, परीक्षण 
वा जाँचबझु गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि लनरीक्षणको लसिलसिािा वातावरण लनरीक्षकिे िाग गरेको वववरण वा जानकारी 
उपिव्ि गराई आवश्यक सहयोग गनुन सम्बन्धित व्यन्ि, संस्था वा प्रस्तावकको कतनव्य हनुेछ ।  

(४) वातावरण लनरीक्षकको अधय काि, कतनव्य र अलिकार तोवकए बिोन्जि हनुेछ। 
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पररच्छेद-३ 
फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बधिी व्यवस्था 

१९.  फोहरिैिाको प्रबधि गने दावयत्व : (१) फोहरिैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानाधतरण केधर (ट्राधसफर स्टेिन), ल्याण्डवफि 
साइट, प्रिोिन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत फोहरिैिाको संकिन, अन्धति लबसजनन तथा प्रिोिनका िालग 
आवश्यक पने पूवानिार तथा संरचनाको लनिानण तथा सञ्चािन गने न्जम्िेवारी कायनपालिकाको हनुेछ । 

(२) फोहरिैिा संकिन केधर, स्थानाधतरण केधर वा प्रिोिन स्थििा फालिएको वा रान्खएको फोहरिैिा वा 
सरसफाईको लसिलसिािा जम्िा भएको फोहरिैिा प्रबधि गने वा कुनै पलन वकलसिबाट प्रयोग गने न्जम्िेवारी 
कायनपालिकाको हनुेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िालग फोहरिैिा संकिन केधर, स्थानाधतरण केधर वा प्रिोिन स्थििा फालिएको 
वा रान्खएको फोहरिैिा वा सरसफाईको लसिलसिािा जम्िा भएको कुनै पलन पदाथन फोहरिैिा िालननेछ ।  

२०. फोहरिैिा व्यवस्थापन गने दावयत्व: (१) गाउँपालिकालभत्रको फोहरिैिा व्यवस्थापन गने गराउन ेदावयत्व कायनपालिकाको हनुेछ 
। 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन हालनकारक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजधय फोहरिैिा, 
रासायलनक फोहरिैिा वा औद्योलगक फोहरिैिा प्रिोिन र व्यवस्थापन गने दावयत्व लनिानररत िापदण्डको अिीनिा रही 
त्यस्तो फोहरिैिा उत्पादन गने व्यन्ि वा लनकायको हनुेछ ।  

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हालनकारक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजधय फोहरिैिा रासायलनक 
फोहरिैिा तथा औद्योलगक फोहरिैिा प्रिोिन गरी बाकँी रहेको फोहरिैिा तथा अधय फोहरिैिाको व्यवस्थापन गरीददन 
कायनपालिकािाई अनरुोि गरेिा वा कायनपालिकािे लनिानरण गरेको फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन िाग गरेिा 
कायनपालिकािे लनिानरण गरे बिोन्जि सेवा िलु्क लिई फोहरिैिाको व्यवस्थापन गररददन वा फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि 
प्रयोग गनन ददन सक्नेछ । 

(४) कायनपालिकािे सािदुावयक सरसफाई सम्बधिी लनदेन्िका बनाई िागू गनेछ। 

(५) फोहरिैिा व्यवस्थापनिे िानव स्वास्थ्यिा पारेको वा पाने प्रभावको जाँच पररक्षण र अनसुधिान गने 
अलिकार सम्बन्धित जनस्वास्थ्य अलिकारीसँग हनुेछ ।  

(६) जाँच पररक्षणिा कुन ै लनकायिा फोहरिैिा व्यवस्थापन प्रभावकारी हनु नसकी िानव स्वास्थ्यिा प्रलतकूि 
प्रभाव पारेको भेवटएिा कायनपालिकािे उि लनकायिाई सियिै सचेत गराई प्रचलित कानून बिोन्जि आवश्यक कारवाही 
गनेछ।   

२१.  फोहरिैिा उत्पादन कि गने : (१) गाउँपालिका लभत्र कुनै व्यन्ि, संस्था वा लनकायिे कुनै काि कारोबार गनन उत्पादन हनु े
फोहरिैिा यथािक्य कि गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र ववसजनन हनु सक्न ेफोहरिैिाको ववसजनन वा पनु: प्रयोगको व्यवस्था लििाई बाँकी 
फोहरिैिा िात्र लनष्कािन गरी फोहरिैिाको पररणाििाई घटाउन ुप्रत्येक व्यन्ि, संस्था वा लनकायको कतनव्य हनुेछ । 

स्पवष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउँपालिका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको पररसर, अस्पताि वा 
स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठानको पररसर िगायत फोहरिैिा उत्पादन गने व्यन्ि, संस्था वा लनकायको 
पररसरिाई सम्झन ुपछन।   

२२. फोहरिैिा पथृकीकरण : (१) कायनपालिकािे फोहरिैिािाई तोवकए बिोन्जि जैववक, अजैववक र अधय प्रकारिा ववभाजन 
गरी सो फोहरिैिािाई स्रोतिै छुट्याउने गरी तोक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि तोवकददए बिोन्जि फोहरिैिा स्रोतिै छुट्याई संकिन केधरसम्ि परु् याउने दावयत्व 
त्यस्तो फोहरिैिा उत्पादन गने व्यन्ि, संस्था वा लनकायको हनुछे र यसको िालग कायनपालिकािे आवश्यक प्रववलि, 
िािसािान, उपकरण, कण्टेनर आदद उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 

२३.  फोहरिैिाको लनष्कािन : (१) फोहरिैिा लनष्कािनको सिय, स्थान र तररका कायनपालिकािे लनिानरण गरे बिोन्जि हनुेछ 
। 

(२) हालनकारक फोहरिैिा वा रासायलनक फोहरिैिा उत्पादन गने व्यन्ि, संस्था वा लनकायिे त्यस्तो फोहरिैिा 
तोवकए बिोन्जि व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हालनकारक फोहरिैिा वा रासायलनक फोहरिैिा संकिन केधर वा स्थानाधतरण केधरिा लनष्कािन गनन 
पाइने छैन ।  

२४.  फोहरिैिा व्यवस्थापन केधर : (१) कायनपालिकािे फोहरिैिािाई व्यवन्स्थत रुपिा संकिन गनन प्रत्यक टोि वा वस्तीिा 
संकिन केधर तोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि संकिन केधर तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका सबैिाई पायक पने गरी 
वातावरणीय रुपिे उपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको संकिन केधरिा फोहरिैिा लनष्कािन र संकिन गने सिय र तररका 
कायनपालिकािे लनिानरण गरे बिोन्जि हनुेछ ।  

२५. जोन्खिपूणन फोहरको व्यवस्थापन : (१) कुन ैजोन्खिपूणन फोहरको संकिन, भण्डारण, प्रिोिन, ववक्री ववतरण, ववसजनन वा 
ओसार पसार गदान उत्पादक वा सञ्चािकिे जनस्वास्थ्य र वातावरणिा प्रलतकूि असर नपने गरी उन्चत व्यवस्थापन गनुन 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि जोन्खिपूणन फोहरको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा संञ्चािकिे आफ्नै खचनिा 
व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) जोन्खिपूणन फोहर व्यवस्थापन सम्वधिी अधय प्रवक्रया तोवकए विोन्जि हनुेछ। 

२६. फोहरिैिाको धयूलनकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: चक्रीय प्रयोग : (१) कायनपालिकािे फोहरिैिा धयूलनकरण, पनु: प्रयोग तथा 
पनु: चक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक कायन गनेछ र यसको प्रभावकारी कायानधवयनका िालग आवश्यक लनदेन्िका 
बनाई िागू गनन सक्नेछ ।  

(२) उद्योग उत्पादन ्यावकङ्ग गनन प्रयोग गरेको वस्तिुाई पनु: प्रयोग गरी फोहरिैिाको पररणाििाई घटाउन े
काििा प्रोत्साहन गनन सम्बन्धित उद्योगसँग कायनपालिकािे सिधवय गनन सक्नेछ ।   

२७. अनिुलत सम्बधिी व्यवस्था : (१) यस ऐन बिोन्जि कायनपालिकाको अनिुलत नलिई कसैिे पलन फोहरिैिा व्यवस्थापन 
सम्बधिी काि गनन वा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहरिैिा व्यवस्थापन गनन चावहने स्वदेिी वा ववदेिी कम्पनी, संस्था वा लनकायिे देहायको वववरण खिुाई 
अनिुलतको िालग कायनपालिकािा लनवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बधिी योजना, 

(ख) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बधिी आवश्यक जनिन्ि तथा प्रववलिको वववरण, 

(ग) तोवकए बिोन्जिको अधय वववरण । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि पनन आएको लनवेदन उपर कायनपालिकािे आवश्यक जाँचबझु गरी अनिुलतपत्र ददन 
सक्नेछ ।  
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(४) फोहरिैिाको व्यवस्थापन, पनु: चवक्रय प्रयोग, प्रिोिन र ववसजननिा आवश्यक पने प्रववलि स्वदेििा 
उपिब्ि हनु नसक्ने देन्खएिा त्यस्तो प्रववलि उपिब्ि गराउन सक्न ेकुन ैववदेिी कम्पनी, संस्था वा लनकायिाई सम्झौतािा 
उल्िेन्खत अवलिलभत्र त्यस्तो प्रववलि हस्ताधतरण गने ितनिा नपेाि सरकारको स्वीकृलत लिई कायनपालिकािे उपदफा (३) 
बिोन्जि अनिुलतपत्र ददन सक्नेछ ।  

(५) अनिुलतपत्र सम्बधिी अधय व्यवस्था तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

२८. फोहरिैिा व्यवस्थापनिा लनजी तथा सािदुावयक क्षते्रको संिगनता : (१) कायनपालिकािे आवश्यकता अनसुार यस ऐन बिोन्जि 
अनिुलत प्राप्त लनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सािदुावयक क्षेत्रबाट तोवकए बिोन्जि प्रलतस्पिान गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरिैिा 
व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बिोन्जि फोहरिैिा व्यवस्थापन गदान लनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकिा देहायका सबै वा कुनै र 
सािदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकिा देहायको कुनै काि गराउन सवकनेछ:- 

(क) फोहरिैिाको धयूलनकरणका िालग जनचेतना अलभवृवर्द्, 

(ख) फोहरिैिा संकिन, 

(ग) फोहरिैिा ढुवानी, 

(घ) फोहरिैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: चवक्रय प्रयोग वा प्रिोिन, 

(ङ) फोहरिैिा ववसजनन,  

(च) बधद पिात ्व्यवस्थापन ।     

२९. प्रलतस्पिान गराई फोहरिैिा व्यवस्थापनको न्जम्िा ददन े : (१) कायनपालिकािे यस ऐन बिोन्जि लनजी क्षेत्र वा सािदुावयक 
संस्थाबाट फोहरिैिा व्यवस्थापन गराउँदा बोिपत्र आह्वान गरी प्रलतस्पिान गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गने 
न्जम्िा ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि फोहरिैिा व्यवस्थापकको छनौट गदान देहायका आिारिा गनुन पनेछ:- 

(क) कायनपालिकािाई बझुाउन कबिु गरेको रकि, 

(ख) फोहरिैिाबाट ऊजान िन्ि उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक िि उत्पादन गने क्षिता, पूजँी, 
प्रववलि र जनिन्िको क्षिता, 

(ग) आलथनक तथा प्राववलिक क्षिता, 

(घ) फोहरिैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गरीएको प्रववलिको ददगोपन तथा वातावरणीय प्रभाव 
धयूलनकरण,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनन प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन िलु्क,  

(च) फोहरिैिाको प्रयोग, प्रिोिन वा पनु: प्रयोग गने सम्बधििा भए कायनपालिकािाई बझुाउन 
िञ्जुर गररएको रोयल्टी ।  

(३) बोिपत्र सम्बधिी अधय व्यवस्था प्रचलित कानून बिोन्जि हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोन्जि फोहरिैिा व्यवस्थापनको न्जम्िा पाएको कम्पनी, संस्था वा लनकायिे 
कायनपालिकासँग गरेको सम्झौताको अिीनिा रही िलु्क उठाउन सक्नेछ । 

(५) फोहरिैिा व्यवस्थापनिा गैरसरकारी क्षेत्रको संिगनता सम्बधिी अधय कुराहरु तोवकए बिोन्जि हनुेछ ।  
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३०. फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि लनिानण तथा सञ्चािन गनन स्वीकृलत ददन सवकन े : (१) लनजी क्षेत्रबाट फोहरिैिा 
व्यवस्थापनका िालग फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोिन स्थि वा अधय संयधत्र लनिानण गरी सञ्चािन गनन स्वीकृलत िाग 
गरेिा वातावरण तथा अधय प्रचलित कानूनको अिीनिा रही त्यस्तो संयधत्र लनिानण तथा सञ्चािनका िालग कायनपालिकािे 
स्वीकृलत ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि लनजी क्षेत्रबाट फोहरिैिा व्यवस्थापन संयधत्रको लनिानण तथा सञ्चािन गदान तोवकएको 
वातावरणीय िापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुिन कायनपालिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि अनगुिन गदान स्वीकृत िापदण्डको पािना गरेको नपाइएिा त्यस्तो िापदण्ड 
पािनाको िालग आवश्यक व्यवस्था गनन सियावलि तोवकददन सक्नेछ र सो सियावलििा पलन िापदण्डको पािनाको िालग 
आवश्यक व्यवस्था नगरेिा त्यस्तो व्यन्ि वा कम्पनीको स्वीकृलत कायनपालिकािे तोवकए बिोन्जि रद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावनजलनक लनजी साझेदारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन गनन सवकने : (१) कायनपालिकािे प्रचलित कानूनको अिीनिा रही 
लनजी क्षेत्र, सािदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझदेारीिा फोहरिैिा व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन सािदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको 
साझेदारीिा फोहरिैिा धयूलनकरणको िालग जनचेतना अलभवृवर्द्, फोहरिैिा संकिन, ढुवानी, फोहरिैिा व्यवस्थापन स्थिको 
बधद पिात ्व्यवस्था, उद्यान लनिानण र सौधदयनकरण जस्ता कायन िात्र गनन वा गराउन सवकनेछ । 

३२. सेवा िलु्क उठाउन सक्ने : (१) कायनपालिकािे फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बापत सम्बन्धित व्यन्ि, संस्था वा लनकायबाट 
सेवा िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको िलु्कको लनिानरण फोहरिैिाको पररिाण, तौि तथा प्रकृलत र तोवकए बिोन्जिका 
अधय कुराहरुको आिारिा कायनपालिकािे गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको िलु्क कायनपालिका आफैं िे वा लनजिे तोकेको संस्था वा लनकाय िाफन त ्सिेत 
उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफािा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन दफा २६ बिोन्जि फोहरिैिा व्यवस्थापन गनन 
न्जम्िेवारी पाएको व्यन्ि, संस्था वा लनकायिे कायनपालिकासँग भएको सहिलतको आिारिा फोहरिैिा व्यवस्थापन गरे बापत 
सम्बन्धित व्यन्ि, संस्था वा लनकायबाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ ।  

तर तोवकए बिोन्जिका ववपन्न वगनिाई सेवा िलु्किा तोवकए बिोन्जि छूट ददइनेछ। 

(५) यस दफा बिोन्जि िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन लनजी क्षेत्रिाई संिगन गराउँदा 
प्राप्त हनुे आम्दानी कायनपालिकािे एउटा छुटै्ट िीषनकिा राखी तोवकएको िापदण्डको अिीनिा रही फोहरिैिाको व्यवस्थापन, 
वातावरणीय संरक्षण तथा फोहरिैिा व्यवस्थापन प्रभाववत क्षेत्रको ववकासिा खचन गनुन पनेछ ।    
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पररच्छेद-४ 
जैववक वववविता संरक्षण 

३३. जैववक वववविताको संरक्षण गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैववक ववविताको संरक्षण गने न्जम्िवेारी गाउँपालिकाको 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि जैववक वववविताको संरक्षण सम्बधिी कायनक्रि गदान संघीय तथा प्रदेिको कानून तथा 
िापदण्ड प्रलतकूि नहनुे गरी देहाय बिोन्जि गनुन पनेछ,- 

(क) कृवषजधय जैववक वववविता संरक्षण,-   

(१) ववकासका कायनक्रिहरु संचािन गदान कृवष जैववक ववववलिताको संरक्षणिाई वविेष 
िहत्व ददन,े 

(२) जैववक वववविता, वातावरण र िानव स्वास्थ्यिा नकारात्िक प्रभाव पानन सक्न े
जोन्खि भएका न्ज.एि.ओ.(GMO) तथा त्यसका उत्पादनिाई आवश्यकता अनसुार 
लनयधत्रण वा लनषेि गने, 

(३) कृवष पयानवरणीय सेवाहरुको ददगो पररचािनको िालग पराग सेचक तथा अधय 
पयानवरणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु सम्बधिी अध्ययन, अनसुधिान, अनगुिन गरी 
संरक्षणका कायनक्रिहरु सञ्चािन गने, 

(४)    परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने।   

(ख) लसिसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसिदुायको सहभालगतािा उनीहरुको वहतका िालग आफ्नो क्षेत्र 
अधतगनतका लसिसारको पवहचान गदै सो को संरक्षण र व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभालगतािा आिाररत लसिसार व्यवस्थापनको िाध्यिद्वारा लसिसारको 
स्रोतहरुिालथ सिधयावयक अवसर ददिाउँदै बवुर्द्ििापूणन प्रयोगको अविारणािाई 
साथनक तलु्याउने; 

(३) स्थानीय व्यन्ि, सिदुाय एवं लनकायिाई संिगन गराउँदै लसिसारको संरक्षण र 
व्यवस्थापन कायन प्रभावकारी बनाउने;  

(४) वतनिान र भावी पसु्ताको फाइदाका िालग प्राकृलतक स्रोत संरक्षण गनन स्थानीय 
वालसधदाको वहत हनुे खािको सािान्जक र आलथनक ववकासका कायनक्रि संचािन 
गने,  

(५) लसिसारिा आन्ित सङ्कटापन्न जीवजधत,ु जिचर, सापेन्क्षक जङ्गिी जनावर तथा 
अधय जि आन्ित आनवंुन्िक स्रोतको संरक्षण गने, 

(६) वातावरणीय असर धयून हनुे गरी लसिसार क्षेत्रिा वातावरण अनकूुि पयनटनको 
ववकास गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव लसिसारको व्यवस्थापन र स्थानीय 
जनसिदुायको वहतिा पररचािन गने, 

(७) लसिसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िालग तयार गररने कायनयोजनाहरुिा स्थानीय 
जनसहभालगता सलुनन्ित गने, 

(८) लसिसार क्षेत्रिा आन्ित स्थानीयवासीको अनभुव, अभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षण 
गदै सोही आिारिा लसिसारको संरक्षण र व्यवस्थापन गनन प्रिय ददन,े 
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(९) लसिसार व्यवस्थापना देखा पने सिस्याहरुको पवहचान गरी स्थानीय स्तरिै 
सिािानको उपायहरुको खोजी गनन जनसहिलतका आिारिा व्यवस्थापन 
कायनयोजना बनाई िागू गने गराउने,  

(१०) लसिसार व्यवस्थापन योजना तजुनिा गने र व्यवस्थापन सलिलतिा स्थानीय 
जनसिदुायका साथै संघ संस्थाको प्रलतलनलित्व गराउन आवश्यक काननुी एवं 
प्रिासलनक व्यवस्था गने, 

(११) लसिसारिा आन्ित स्थानीय जनसिदुायिाई लसिसारबाट प्राप्त हनुे िाभको 
धयायोन्चत बाँडफाँडका िालग आवश्यक व्यवस्था गने,  

 (३)    जैववक वववविता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बधिी अधय व्यवस्था प्रचलित कानून र िापदण्ड बिोन्जि 
हनुेछ। 

३४. जैववक वववविताको अलभिेखीकरण गनुनपने : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र अवन्स्थत जैववक वववविताको 
वस्तनु्स्थलत र वववरणको अलभिेखीकरण व्यवन्स्थत र वैज्ञालनक ढङ्गिे राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको अलभिेखीकरण जैववक वववविता सम्बधिी लनदेन्िका बनाई राविय िापदण्ड अनरुुप 
अद्यावलिक राख्न ेन्जम्िेवारी कायनपालिकाको हनुेछ । 

(३) जैववक वववविताको अलभिेखीकरण सम्बधिी अधय व्यवस्था तोवकए बिोन्जि हनुेछ।     

३५. स्थानीय सिदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको संरक्षण गनुनपने : (१) जैववक वववविताको सम्बधििा स्थानीय 
सिदुाय लभत्रका व्यन्ि वा सिूहिा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास आददको पवहचान, अलभिेखीकरण, तथा संरक्षण गने 
न्जम्िेवारी कायनपालिकाको हनुेछ ।  

(२) कायनपालिकािे उपदफा (१) बिोन्जिको अलभिेखीकरण वैज्ञालनक र व्यवन्स्थत ढङ्गिे तोवकएको ढाँचा र 
प्रारुपिा राख्नछे ।   

३६. खलनज पदाथन संरक्षण सम्बधिी व्यवस्था : (१) कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेका खलनज पदाथनको अवस्था बझु्न सभे 
तथा खोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्कको आिारिा प्रचलित नेपािको कानून 
प्रलतकूि नहनुे गरी कायनपालिकािे खलनज पदाथनको संरक्षण तथा प्रवर्द्ननिा कायनक्रिहरु सञ्चािन गनन सक्नेछ ।   

३७.  जिािार संरक्षण गनुनपने : (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका जिािारको संरक्षण गनुन गाउँपालिका, नागररक र सम्बधिीत 
लनकायको कतनव्य हनुेछ। 

(२) कायनपालिकािे संघीय र प्रदेिको कानून र िापदण्डको अिीनिा रही कायनववलि वनाई गाउँपालिका लभत्रको 
जिािार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रिा रहेको खानपेानीको िहुानको पवहचान, अलभिेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने 
न्जम्िेवारी कायनपालिकको हनुेछ। 
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पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत क्षते्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन 
३८. वन, वन पैदावार, वधयजधत ु तथा हररत क्षते्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्रको वन, वन 

पैदावार, वधयजधत ुतथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने प्रिखु न्जम्िेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ ।  
(२) वन, वन पैदावार, वधयजधत ु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननिा सहयोग गनुन नागररकको कतनव्य 

हनुेछ। 
(३) वन तथा वन पैदावार संरक्षण र प्रवर्द्नन गने सम्बधििा गाउँपालिकािे संघीय र प्रदेि कानूनको प्रलतकूि 

नहनुे गरी देहाय बिोन्जि गनुनपनेछ। 
(क)  संघ तथा प्रदेिसँग सिधवय गरी स्थानीय सिदुायको सहभालगतिा आफ्नो लसिालभत्रका 

सिदुायिा आिाररत वन, लनजी वन, कृवष वन तथा वनिा आिाररत उद्योगहरु संचािन तथा 
व्यवस्थापन गने, 

(ख)    सािदुावयक वन उपभोिा सिूह िगायत सिदुायिा आिाररत वन व्यवस्थापन गने सिूहको 
प्राववलिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षिता ववकासिा प्राथलिकता ददन,े  

(घ)   वनसँग सम्बन्धित प्राववलिक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनकुा अलतररि क्षिता ववकासको िालग 
उत्प्ररेणात्िक अवसरहरु लसजनना गने,  

(ङ)  स्थानीय सिदुायिा रहेको वनजधय, जलडबटुी तथा वनस्पलत उपयोग सम्बधिी परम्परागत 
ज्ञान, सीप र न्चवकत्सा पर्द्लतिाई आिलुनक ववज्ञानसँग संयोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, 
सीप र उत्पादनका िालग उपयिु वातावरण लनिानण गने,  

(च)   वधयजधत ुर वनस्पलतको संरक्षण तथा प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदेिसँगको सिधवयिा स्थानीय स्तरका 
प्राणी उद्यान तथा वनस्पलत उद्यानहरु स्थापना र संचािन गने, 

(छ)  वन पैदावार संकिनिा ददगोपना र प्रभावकाररताका िालग आिलुनक प्रववलिहरुको प्रयोगिाई 
प्रोत्साहन गने,  

(ज)   ददगो वन व्यवस्थापनको िापदण्ड अनरुुप सबै वन व्यवस्थापनिा सािान्जक, आलथनक र 
वातावरणीय दृवष्टिे दीगोपना सलुनन्ित गने,  

(झ)   संघ तथा प्रदेिको सिधवयिा संरन्क्षत क्षेत्र, लसिसार क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन पर्द्लतहरुबाट 
पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगदान परु् याउने, 

(ञ)   वन, वनस्पलत, वधयजधत ुतथा जैववक वववविता र जिािार क्षते्रको संरक्षण, पनु:स्थापना र ददगो 
उपयोग गनन आवश्यक योजना र कायनक्रि संचािन गने, 

(ट)    गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका जिचरको संरक्षण गने, 
(ठ)   संघ तथा प्रदेिसँग सिधवय र सहकायन गरी गररवीको रेखािलुन रहेका जनताको गररवी 

धयूलनकरण गनन वनको संरक्षण र ववकास हनुे गरी आय आजनन तथा पयनटनका कायनक्रिहरू 
संचािन गने, 

(ड)   सािदुावयक वन उपभोिा सलिलतिे वन पैदावार ववक्री तथा उपयोग गनन बनाएको वावषनक 
कायनयोजना गाउँपालिकावाट स्वीकृत गरी कायानधवयन गराउन े 

(ढ)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको सावनजलनक तथा ऐिानी जगगािा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, दहिर 
बहिर आददको लबक्री गने, 

(ण)  सािदुावयक भ-ूसंरक्षण र सो िा आिाररत आय आजनन कायनक्रिहरु संचािन गने, 
(त) संघ तथा प्रदेिको िापदण्डको अिीनिा रही गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रको जलडबटुी तथा अधय गैरकाष्ट 

वन पैदावर सम्वन्धि सवेक्षण, उत्पादन, संकिन प्रवर्द्नन, प्रिोिन र वजार व्यवस्थापन गने, 
३९. लनजी वन दतान तथा व्यवस्थापन : (१) लनजी वन दतान गराउन चाहने कुन ै व्यन्ि वा संस्थािे लनजी वन दतानको िालग 

लडलभजन वन कायानिय वा सब लडलभजन वन कायानियको लसफाररस सवहत कायनपालिकािा लनवेदन ददन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि कुन ै लनवेदन परेिा आवश्यक जाँचबझु गरी कायनपालिकािे लनजी वन दतान गरी 
प्रिाणपत्र ददनेछ ।  

(३) व्यवसावयक प्रयोजनका िालग लनजी वन वा लनजी आवादीिा रहेको वन पैदावरको संकिन तथा ओसारपसार 
गनुन परेिा कायनपालिकाबाट स्वीकृत लिन ुपनेछ । 

४०. सावनजलनक जगगािा वन ववकास सम्बधिी व्यवस्था : (१) कायनपालिकािे प्रचलित नेपाि कानून तथा यस ऐनको अिीनिा 
रही सावनजलनक जगगािा वनको ववकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन पैदावरको उपयोग तथा लबवक्र ववतरण गनन सक्नेछ 
। 

(२) कायनपालिकािे सडक, नहर र बाटो वकनारिा िगाइएको तथा बाटोिा छहारी पने रुखहरु र चौतारा, 
कुिाको िहुान, िालिनक स्थि वा त्यस्तै अधय संवेदनिीि ठाउँिा िगाइएका रुखहरुको संरक्षण गनन तथा जोन्खिपूणन 
अवस्थािा प्रचलित नेपाि कानूनको अलिनिा रही हटाउन सक्नेछ । 

४१. सहरी वनको ववकास र व्यवस्थापन : (१) कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र तथा वस्तीिा रहेका सावनजलनक 
सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानिा आफैं िे वा कुन ै संघसंस्था वा लनजी क्षेत्रसँगको साझेदारीिा सहरी वनको ववकास तथा 
व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि स्थापना हनुे सहरी वनको वन पदैावार कायनपालिकािे तोवकए बिोन्जि प्रयोग गनन 
सक्नेछ । 

४२. वनक्षते्रको प्रयोग : कायनपालिकािे कुनै ववकास आयोजना सञ्चािन गदान वन क्षेत्रको प्रयोग गनुन बाहेक अधय कुन ैववकल्प 
नभएिा र प्रचलित कानून बिोन्जिको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चािन गदान वातावरणिा उल्िेखनीय 
प्रलतकूि असर नपने देन्खएिा सो आयोजना सञ्चािन गनन त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको िालग संघीय सरकार सिक्ष 
अनरुोि गनन सक्नेछ । 

४३. नसनरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) संघीय तथा प्रादेन्िक कानून प्रलतकूि नहनुे गरी, प्रचलित िापदण्ड तथा 
तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरेको सलुनन्ित गरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र जो कोहीिे पलन कायनपालिकाको अनिुलत लिई नसनरी तथा 
उद्यान सञ्चािन गनन सक्नेछन ्।  

(२) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बिोन्जि सञ्चािन हनु े नसनरी तथा उद्यानको सम्बधििा संघीय तथा 
प्रादेन्िक िापदण्डसँग नबान्झने गरी सञ्चािन तथा पूव्ानिार िापदण्ड लनदेन्िका बनाई िागू गनेछ । 

(३) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा (१) बिोन्जि स्थापना हनुे सबै नसनरी तथा उद्यानहरुको कन्म्तिा वषनको एक 
पटक तोवकए बिोन्जि अलनवायन अनगुिन लनरीक्षण गनुनपनेछ । 

 
 

४४. खलु्िा क्षते्र व्यवस्थापन तथा हररयािी प्रवर्द्नन : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहेको खलु्िा तथा सावनजलनक क्षेत्रको 
संरक्षण, प्रवर्द्नन तथा अलभिेखीकरण गनुन पनेछ । 

(२) कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र रहेन ेखलु्िा तथा सावनजलनक क्षेत्रिा प्रचलित कानूनको प्रलतकूि 
नहनुे गरी वृक्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

 (३) खलु्िा तथा सावनजलनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बधिी अधय व्यवस्था तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 
४५. नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारिा वकृ्षारोपण  : (१) गाउँपालिकालभत्रको नदी वकनार, नदी उकास 

नहर वकनार र सडक वकनारिा कायनपालिकाको अनिुलत लिई वृक्षारोपण गनन सक्नेछ । 
(२) कायनपालिकािे वृक्षारोपण सम्बधिी िापदण्ड बनाई िागू गनन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद-६ 
संस्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन : (१) गाउँपालिकािा वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको 
रोकथाि तथा लनयधत्रणका साथै जैववक वववविताको संरक्षण िालग वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना 
हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषिा देहायका रकिहरु रहन ेछन ्: 
(क) संघ, प्रदेि सरकारबाट वातावरण संरक्षणका िालग प्राप्त रकि,  
(ख) ववलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकि, 
(ग)    अधय स्रोतवाट प्राप्त रकि। 

(३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको संचािन तोवकए बिोन्जि हनुेछ। 
४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद गठन गनन सक्न े: (१) वातावरण, जैववक वववविता र प्राकृलतक स्रोत संरक्षण 

सम्बधिी कायनिाई व्यवन्स्थत रुपिा कायानधवयन गनन, नीलत योजना लनिानण गनन, ववलभन्न लनकायहरु वीच सिधवय गनन तथा 
यस ऐन अधतगनत अनगुिन तथा लनररक्षण गनन गाउँपालिकािा वातावरण सम्बधिी वविेषज्ञ सन्म्िलित वातावरण तथा 
प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको पररषदिा देहाय बिोन्जिका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन; 
(क) गाउँपालिका अध्यक्ष- अध्यक्ष 
(ख) उपाध्यक्ष -सदस्य 
(ग) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत- सदस्य 
(घ) स्वास्थ्य सलिलत संयोजक- सदस्य  
(ङ) वन, वातावरण सलिलत संयोजक-सदस्य 
(च) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको क्षेत्रिा काि गरेका ववज्ञ १ िवहिा सवहत ३ जना-सदस्य 
(छ) स्थानीय वालसधदाहरूिध्ये वन उपभोिा सलिलतहरूवाट १जना सवहत कायनपालिकािे तोकेका १ 

िवहिा सिेत ३ जना-सदस्य 
(ज) कृवष क्षेत्र हेने कायनपालिका सदस्य- सदस्य 
(झ) वातावरण िाखा संयोजक- सदस्य सन्चव 

 (३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण पररषद्को अधय काि, कतनव्य तथा अलिकार तोवकए बिोन्जि हनुेछ 
।  

४८.  सलिलतहरु गठन गनन सक्न े: (१) गाउँ कायनपालिकािे यो ऐनको उदे्दश्य पूलतनको िालग सम्बन्धित ववषयका वविेषज्ञहरु सिेत 
रहेको ववलभन्न सलिलतहरु गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गदठत सलिलतहरुको काि, कतनव्य र अलिकार गाँउ कायनपालिकािे तोवकददए 
बिोन्जि हनुेछ । 

४९. अनगुिन तथा िूल्याकंन : (१) यस ऐन अधतगनत आवश्यक अनगुिन र िूल्याकंन दफा ५८ बिोन्जि स्थावपत वातावरण 
तथा जैववक वववविता संरक्षण पररषद वा पररषदिे तोकेको लनरीक्षण सलिलतहरूवाट गनेछ ।  

(२) अनगुिन तथा िूल्याकंन सम्बधिी अधय व्यवस्था तोवकए बिोन्जि हनुेछ। 
५०.  वातावरण संरक्षण योजना तजुनिा गने : (१) कायनपालिकािे वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षण योजना तजुनिा तथा 

कायानधवयन गनेछ। 
(२) कायनपालिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुनिा गदान वातावरण संरक्षण, जैववक वववविताको संरक्षण र 

प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैववक वववविताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई सिेत 
सिावेि गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षण योजना बनाउँदा िवहिा, अपाङ्गता भएका 
व्यन्ि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र आलथनक रुपिा ववपन्न सिदुायिाई वविेष प्राथलिकता ददनपुनेछ। 

(४) वातावरण संरक्षण योजनािा सिावेि गनुनपने ववषयवस्त ुतोवकए बिोन्जि हनुेछ। 
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पररच्छेद-७ 
कसूर, जररवाना तथा क्ष लतपतुी 

 
५१. कसूर: कसैिे देहायको कुनै काि गरेिा यस ऐन बिोन्जि कसूर गरेको िालननेछ :-  

(क) कायनपालिकािे तोवकददएको सिय र स्थान बाहेक अधयत्र फोहरिैिा लनष्कािन गने,  

(ख) कण्टेनर वा फोहरिैिा संकिन केधरिा रान्खएको फोहरिैिा अनालिकृत तवरिे प्रयोग गने,  

(ग) फोहरिैिा संकिन केधरिा रान्खएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षलत परु् याउने, रान्खएको स्थानबाट 
हटाउने वा संकिन केधरिा कुन ैनोक्सानी परु् याउने,  

(घ) यस ऐन बिोन्जि अनिुलत नलिई फोहरिैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बिोन्जि फोहरिैिा व्यवस्थापनको िालग प्रदान गररएको अनिुलतपत्रिा उल्िेन्खत ितनहरु 
उल्िङ् घन गने, 

(च) फोहरिैिा संकिन केधर, कण्टेनर वा फोहरिैिा थपुाने ठाउँिा कुन ैपलन वकलसिको हालनकारक पदाथन 
फाल्ने, राख्न ेवा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरिैिा सडक वा अधय सावनजलनक स्थानिा राख्न,े फाल्ने वा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट लनस्केको दूवषत पानी (लिचेट) वा ढि चहुाई अधय व्यन्िको घर वा जगगा प्रदूवषत गराउने,  

(झ) सडक वा अधय सावनजलनक स्थानिा सरसफाई तथा फोहरिैिा संकिन गनन कायनपालिकािे तोकेको 
सिय वा सफाई गदानको सियिा त्यस्तो ठाउँिा कुनै पलन वकलसिको सवारी सािन लबसाउने वा लबसाइ 
राखेको सवारी सािन हटाउने इधकार गने,  

(ञ) कायनपालिकािे तोकेको ठाउँिा बाहेक जनस्वास्थ्यिा प्रलतकूि असर पने गरी सडक वा अधय 
सावनजलनक स्थानिा कुन ैपलन वकलसिको हालनकारक फोहरिैिा राख्न,े फाल्ने, थपुाने वा लनष्कािन गने,  

(ट) रासायलनक फोहरिैिा, औद्योलगक फोहरिैिा, स्वास्थ्य संस्थाजधय फोहरिैिा वा हालनकारक फोहरिैिा 
जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा लनष्कािन गने वा गराउन,े  

(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट लनस्कने हालनकारक फोहरिैिा 
जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा लनष्कािन गने वा गराउन,े  

(ड) फोहरिैिा संकिन, ढुवानी तथा फोहरिैिा व्यवस्थापनिा बािा अवरोि लसजनना गने,  

(ढ) फोहरिैिा संकिन, ढुवानी तथा अन्धति लनष्कािन स्थििा अवरोि, बधद, घेराउ गने वा फोहरिैिा 
व्यवस्थापन सम्बधिी कायनिा हडताि गने,  

(ण) फोहरिैिा अत्यालिक उत्पादन हनु ेवस्त ुभनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रिा सूचना प्रकािन गरी 
प्रलतबधि िगाएको कुनै वस्त ुउत्पादन तथा लबक्री ववतरण गने,  

(त) प्रचलित कानून बिोन्जि तोवकएको िापदण्ड ववपररत रासायलनक ववषादीको आयात गने वा सियावलि 
सवकएको रासायलनक ववषादी प्रचलित कानून र िापदण्ड बिोन्जि नष्ट गने न्जम्िेवारी पूरा नगने, 

(थ) स्रोत िै फोहरिैिाको पथृकीकरण नगरी फोहरिैिा लिसाएर लनष्कािन गने,  

(द) िरेको वा िारेको पिपुक्षी र सोको िादी, ्वाँख, हड् डी तथा िाछाको कत्िा आदद सावनजलनक स्थि, 
सडक, गल्िी, चोकिा राख्न,े फाल्न ेवा थपुाने।  
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५२. सजाय तथा जररवाना : (१) फोहरिैिा व्यवस्थापन सम्बधििा कसैिे देहायको कायन गरेिा देहाय बिोन्जिको सजाय तथा 
जररवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बिोन्जिको कसूर गने व्यन्ििाई कायनपालिकािे पवहिो पटक 
भए पाँच हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेिा पाँच हचार रुपैयाँदेन्ख 
दि हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभधदा बढी पटक गरेिा प्रत्येक 
पटकको िालग पधर हजार रुपैयाकँा दरिे जररवाना गरी फोहरिैिा उठाउँदा िागने खचन 
सिेत लनजबाट असूि उपर गनन सक्नेछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पाँच सय 
रुपैयाँदेन्ख पाँच हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बिोन्जिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पधर हजार रुपैयाँदेन्ख 
पचास हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गरी कण्टेनर वा संकिन केधर व्यवस्थापन गनन िागन े
खचन असूि उपर गनन सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पधर हजार 
रुपैयाँदेन्ख पचास हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गरी अनिुलत नलिएसम्ि त्यस्तो कायन गनन रोक 
िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बिोन्जिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पाँच हजार रुपैयाँदेन्ख 
पधर हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ र त्यस्तो वस्त ु वा पदाथनबाट कुनै क्षलत 
भइसकेको भए त्यस्तो क्षलत बापतको रकि सिेत कसूरदाताबाट असूि उपर गनन सक्नेछ ।  

(च) दफा ५१ को खण्च (छ), (ज) र (द) बिोन्जिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पाँच हजार 
रुपैयाँदेन्ख पधर हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे तीस हजार रुपैयाँदेन्ख 
पचास हजार रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बिोन्जिको कसूर गनेिाई कायनपालिकािे पचास 
हजार रुपैयाँदेन्ख एक िाख रुपैयाँसम्ि जररवाना गनन सक्नेछ र सोही कसूर पनु: गरेिा 
पवहिो पटक गरेको जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रचलित कानून बिोन्जि अनिुलत रद्द 
गननको िालग सम्बन्धित लनकायिा िेन्ख पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बिन्जिको कसूरिाई प्रचलित संघीय कानून बिोन्जि 
सजाय हनुेछ । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बिोन्जिको कसूर गनेिाई सम्बन्धित कायनपालिकािे प्रत्येक पटक 
पाँच सय रुपैयाँ जररवाना गनन सक्न ेछ ।  

(२) वातावरण संरक्षण सम्बधििा कसैिे देहायको कायन गरेिा कायनपालिकािे देहाय बिोन्जिको जररवाना गनेछ: 

 (क)  संन्क्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गराउन ुपने प्रस्तावको हकिा त्यस्तो प्रलतवेदन 
स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रलतवेदन ववपरीत हनु ेकायन गरेिा पाँचिाख रुपैयाँसम्ि,  

(ख) प्रारन्म्भक वातावरणीय पररक्षण प्रलतवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रलतवेदन ववपरीत हनु े
कुनै प्रस्ताव  कायानधवयन गरेिा दििाख रुपैयाँसम्ि । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बिोन्जिको कायन गरेिा सम्बन्धित कायनपालिकािे तरुुधत रोकी वातावरणीय अध्ययन 
प्रलतवेदन स्वीकृत नगराएिा यस ऐन बिोन्जि त्यस्तो प्रलतवेदन स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रलतवेदन कायन भएकोिा सो 
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कायनिाई सिुार गनन आदेि ददनछे र यसरी ददइएको आदेि बिोन्जि गनुन सम्बन्धित व्यन्ि वा संस्थाको कतनव्य हनुेछ 
।यसरी ददइएको आदेि बिोन्जि कायन नभएिा कायनपालिकािे उपदफा (१) बिोन्जि गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना 
गनेछ । 

(४) उपदफा (२) िा उल्िेन्खत ववषय बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अधतगनत बनकेो लनयि, लनदेन्िका, 
कायनववलि वा िापदण्ड ववपरीतका कुनै कायन गरेिा कायनपालिकािे त्यस्तो कायन गनन बधदेज िगाई तीन िाख रुपैयाँसम्ि 
जररवाना गरी दईु िवहनालभत्र यो ऐन वा यस ऐन बिोन्जि बनेको लनयि, लनदेन्िका, कायनववलि वा िापदण्ड बिोन्जिको 
कायन गनन आदेि ददन सक्नेछ ।यसरी ददएको आदेि बिोन्जि कायन नभएिा यस उपदफा बिोन्जि गररएको जररवानाको 
तेब्बर जररवाना िागनेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोन्जि ददएको आदेि बिन्जिको कायन नभएिा त्यस्तो कायनिा बधदेज िगाइनेछ र 
त्यस्तो व्यन्ि वा संस्थािाई कािोसूचीिा राख्न ेसम्बधििा आवश्यक कारबाही गनन कायनपालिकािे लसफाररस सवहत संघ र 
प्रदेि सरकारिा पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बिोन्जि जररवाना गनुन अन्घ जररवाना गनन िागेको व्यन्ि वा संस्था वा आयोजनािाई सफाइ पेि 
गने िनालसब िौका ददन ुपनेछ । 

५३.  क्षलतपूलतन :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अधतगनत बनेको लनयि, लनदेन्िका वा िापदण्ड ववपरीत प्रदूषण गरेको वा 
जोन्खिपूणन फोहर लनष्कासन गरेको वा कुनै दघुनटनाजधय प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यन्ि वा संस्थािाई कुन ै हानी 
नोक्सानी पगुन गएिा त्यस्तो कायनबाट पीलडत व्यन्ि वा संस्थािे आफूिाई पगुन गएको क्षलत बापत कायनपालिका वा 
तोवकएको लनकायबाट क्षलतपूलतन भराई पाउन लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि परेको लनवेदन सम्बधििा छानलबन तथा जाँचबझु गदान लनवेदकिाई हानी नोक्सानी 
भएको ठहरेिा क्षलतको यवकन गरी त्यसरी हालन नोक्सानी परु् याउन े व्यन्ि, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीलडतिाई िनालसब 
क्षलतपूलतन भराई ददन ुपनेछ ।  

(३) गाउँपालिकाको कुनै लनकाय वा गाउँपालिकाको स्वालित्व र लनयधत्रणिा रहेको संस्थािे प्रदूषण गरी क्षलत 
पगेुको ववषयिा परेको लनवेदन सम्बधििा छानलबन गनन कायनपालिकािे िनोनयन गरेको तीन जना ववज्ञ रहेको सलिलत गठन 
हनुेछ र सो सलितलतको लसफाररसको आिारिा उपदफा (२) वा (३) बिोन्जि क्षलतपूलतन भराई ददन ुपनेछ। 

(५) यस दफा बिोन्जि क्षलतपूलतन लनिानरण गने आिार र अधय व्यवस्था तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

५४.  लनवेदन ददन सक्न े: (१) कसैिे यस ऐन ववपररत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदेन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रलतवेदन ववपरीत 
हनुे गरी प्रस्ताव कायानधवयन गरेिा वा यस ऐन ववपररत हनुे कायन गरेिा वा गनन िागेिा कायनपालिका वा कायनपालिकािे 
तोकेको अलिकारी सिक्ष लनवेदन ददन सक्नेछ । 

५५. पनुरावेदन : (१) दफा ५२ बिोन्जि भएको जररवाना उपर न्चि नबझु्न े पक्षिे उि जररवाना उपर सम्बन्धित न्जल्िा 
अदाितिा पैंलतस ददनलभत्र पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बिोन्जि क्षलतपूलतन लनिानरण सम्बधििा भएको लनणनय उपर न्चि नबझु्ने पक्षिे पैंलतस ददनलभत्रस 
सम्बन्धित न्जल्िा अदाितिा पनुरावेदन ददन सक्नेछ ।  

५६.  सहलुियत तथा सवुविा प्रदान गनन सक्ने : वातावरण तथा जैववक वववविता संरक्षणिा सकारात्िक प्रभाव पाने कुन ैउद्योग, 
व्यवसाय, प्रववलि वा प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहत गनन कानून बिोन्जि प्रदान गररएको सहलुियत तथा सवुविाको अलतररि 
गाउँपालिकािे स्थानीय राजपत्रिा सूचना प्रकान्ित गरर सहलुियत तथा सवुविा प्रदान गनन सक्नेछ । 
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पररच्छेद- ८ 
ववववि 

५७. ढुङ्गा, लगवट, वािवुा, िाटोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, ववक्री तथा ववतरण सम्बधििा : (१) गाउँपालिका क्षेत्रालिकार 
लभत्र रहेका ढुङ्गा, लगवट, वािवुा तथा िाटोको उत्खनन, संकिन, उपयोग, लबवक्र तथा ववतरण सम्बधिी व्यवस्था संघीय 
सरकारिे जारी गरेको िापदण्ड अनरुुप हनुेछ । 

(२) उपदफा(१)बिोन्जिको िापदण्डको अिीनिा रही गाउँपालिकािे आफ्नो छुटै्ट िापदण्ड र कायनववलि बनाउन 
सक्नेछ। 

५८. भ-ूउपयोग योजना र भलूि व्यवस्थापन कायनक्रि सञ्चािन :  संघीय तथा प्रदेि कानूनको अलिनिा रही गाउँपालिकािे 
स्थानीय तहको भ-ूउपयोग योजना र भलूि व्यवस्थापन कायनक्रि सञ्चािन गनन सक्नेछ ।   

५९. सिधवय र सहजीकरण गने : वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बन्धि राविय तथा प्रादेन्िक अलभयानिा 
गाउँपालिकािे आवश्यक सिधवय तथा सहयोग गनेछ। 

६०. सवेक्षण : कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रिा रहेको वातावरणीय तथा जैववक वववविताको वस्तनु्स्थलत बझु्न तथा यवकन गनन 
आवलिक रुपिा तोवकए बिोन्जिको ढाँचािा वातावरणीय तथा जैववक वववविता सवेक्षण गनन सक्नेछ । 

६१. गनुासो व्यवस्थापन : कायनपालिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैववक वववविता सम्बन्धित गनुासो र उजरुीको 
संकिन गने र त्यसको सम्बोिनको िालग एक अलिकारी तोक्न सक्नछे ।  

६२. पराििन लिन सक्न े: गाउँसभा /कायनपालिका वा वातावरण िाखा (इकाई) िे यस ऐनको कायानधवनयको िालग सम्बन्धित 
ववषयका ववज्ञसँग सल्िाह र पराििन लिन सक्नेछ। 

६३. अलिकार प्रत्यायोजन गनन सक्ने : कायनपालिकािे यस ऐन अधतगनत तोवकएका न्जम्िेवारी तथा अलिकार वातावरण िाखा 
(इकाई) िा प्रत्यायोजन गनन सक्नछे । 

६४.  प्रचलित कानून बिोन्जि हनु े : यस ऐनिा िेन्खए जलत कुरािा यसै ऐन बिोन्जि र अधयिा प्रचलित कानून बिोन्जि 
हनुेछ।   

६५. लनयि बनाउन सक्ने : यस ऐनको कायानधवयनको िालग कायनपालिकािे आवश्यक लनयि बनाउन सक्नछे र त्यस्तो लनयि 
गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रिा प्रकािन पिात िागू हनुेछ । 

६६. िापदण्ड, लनदेन्िका र कायनववलि बनाउन सक्न े : यस ऐन कायानधवयनको िालग कायनपालिकािे आवश्यक िापदण्ड, 
लनदेन्िका तथा कायनववलि बनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

   आज्ञािे, 
   सधतोष कुिार खत्री 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


