
 
 

Page 1 of 24 
 

 

स्थानीय राजपत्र 

जानकी गाईँपालिकाद्वारा प्रकालित 

             खण्ड :- ४                    सङ्ख्या :-१                 लमलत :- २०७७।०४।०७ 

भाग – १ 

सुदरूपलिम प्रदिे, जानकी गाईँपालिका, दगुौिी, कैिािी 
 

जानकी गाईँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षण ऐन, २०७७ 

प्रमालणकरण लमलत :- २०७७।०४।०७ 

 

प्रस्तावना 

स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाईन ेनागररकको मौलिक ऄलधकारको संरक्षण गनन, प्राकृलतक स्रोतको 

समुलचत ईपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, वातावरण र लवकासबीच सन्तुिन कायम गनन तथा नेपािको 

संलवधानको धारा २२१ बमोलजम ऄनुसूची ८ र ऄनुसचूी ९ मा ईल्िेलखत वातावरण, प्राकृलतक स्रोत र 

जैलवक लवलवधता सम्बन्धी स्थानीय तहको ऄलधकार कायानन्वयनका िालग काननूी व्यवस्था गनन एवं 

वातावरण र जैलवक लवलवधताको संरक्षण गनन वाञ्छनीय भएकोिे,  

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा (१) िे ददएको ऄलधकार प्रयोग गरी 

गाईँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारलम्भक 

 

१. सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "जानकी गाईँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृलतक 

स्रोत सरंक्षण ऐन, २०७७" रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा : लवषय वा प्रसङ्खगिे ऄको ऄथन निागेमा यस ऐनमा,- 
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(क) "ऄनुकूिन" भन्नािे जिवायु पररवतननको ऄसर र सम्भाव्य जोलखमको अकँिन गरी 

पररवर्ततत जिवायु सहुाईँदो ऄनुकूि हुन े गरी रुपान्तरण गने तथा थप हालन 

नोक्सानी रोकथाम वा न्यूनीकरण गने कायन सम्झनु पछन । 

(ख) "ईत्सजनन" भन्नािे कुनै लनलित क्षेत्रबाट लनलित समय ऄवलधमा वातावरणमा 

हररतगृह गयाँस वा ऄन्य कुनै गयाँस वा धुवाँ लनष्कासन गन ेकायन सम्झनु पछन । 

(ग) "गाईँपालिका" भन्नािे जानकी गाईँपालिकािाइ सम्झनु पछन । 

(घ) "कायनपालिका" भन्नािे जानकी गाईँपालिकाको कायनपालिकािाइ सम्झनु पछन । 

(ङ)  “खुल्िा क्षेत्र” भन्नािे मालनसहरु जमघट हुन सके्न, लवलभन्न कायनक्रम र पवन मनाईन 

सके्न, सावनजलनक लहत तथा लवपद ्व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने गरी सुरलक्षत 

गररएको खुल्िा स्थि सम्झन ुपछन । 

(च)  "जिवायु पररवतनन" भन्नािे िामो समयको ऄन्तरािमा प्राकृलतक रुपमा हुन े

जिवायुको ईतारचढावका ऄिावा प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय 

दक्रयाकिापिे वायुमण्डिको बनोटमा हुने फेरवदिका कारण पृथ्वीको जिवायुमा 

क्रमि: दखेा पने पररवतनन सम्झनु पछन । 

(छ)  "जोलखमपूणन फोहर" भन्नािे प्राकृलतक वातावरणमा ह्रास ल्याईन ेर मानव तथा ऄन्य 

प्राणीको स्वास्थ्यमा हालन नोक्सानी पुर् याईन े लवलभन्न रुपमा लनष्कालित वस्तु, 

पदाथन तथा रेलडयो लवदकरणिाइ सम्झनु पछन । 

(ज) “जैलवक लवलवधता” भन्नािे पाररलस्थलतकीय प्रणािी (आको लसस्टम) को लवलवधता, 

प्रजालतय लवलवधता (स्पेलसज डाआभरलसटी) तथा वंिाणुगत लवलवधता (जेनेरटक 

डाआभरलसटी) सम्झनु पछन । 

(झ)  “तोदकएको” वा “तोदकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगनत बनेको लनयममा 

तोदकएको वा तोदकए बमोलजम सम्झनु पछन । 

(ञ)  “लनष्कािन” भन्नािे ध्वलन, ताप वा फोहरमैिा फाल्ने, थुपाने, वा लनष्कािन गने 

कायन सम्झनु पछन । 

(ट)  "पररषद"् भन्नािे दफा ४७ बमोलजमको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत 

संरक्षण पररषद ्सम्झनु पछन। 

(ठ)  “प्रदषूण” भन्नािे फोहरमैिा, रसायन, ध्वलन वा लवद्युतीय, लवद्युतीय-चुम्वकीय 

तरंगका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा ऄप्रत्यक्ष रुपिे पररवतनन गरी 

वातावरणमा ईल्िेखनीय ह्रास ल्याईन,े क्षलत पुर् याईने वा वातावरणको 

िाभदायी वा ईपयोगी प्रयोजनमा हालन नोक्सानी पुर् याईने दक्रयाकिाप सम्झन ु

पछन । 

(ड)  “प्रस्ताव” भन्नािे लवद्यमान वातावरणीय ऄवस्थामा पररवतनन ल्याईन सके्न दकलसमको 

स्थानीय सरकार वा स्थानीय काननू बमोलजम संञ्चािन गररने वा ऄनुमलत प्राप्त 

लवकास कायन, भौलतक दक्रयाकिाप वा भ-ूईपयोगको पररवतनन गने कुन ैयोजना, 
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अयोजना वा कायनक्रम सञ्चािन गने सम्बन्धमा तयार गररएको प्रस्ताव सम्झन ु

पछन । 

(ढ)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृलतको िालग लनवेदन ददने र त्यस्तो प्रस्ताव 

कायानन्वयन गनन स्वीकृलत प्राप्त व्यलि, सरकारी, ऄधन सरकारी वा गैर सरकारी 

लनकाय वा संस्था सम्झनु पछन । 

(ण)   “फोहरमैिा” भन्नािे घरेिु फोहरमैिा, औद्योलगक फोहरमैिा, रासायलनक 

फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हालनकारक फोहरमैिा सम्झन ुपछन 

र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हुन नसके्न ऄबस्थामा रहकेो, फालिएको वा सडगेिेको 

वातावरणमा ह्रास अईन ेगरी लनष्कािन गररएको तरि, ठोस, गयास, िेदो, धूवा,ँ 

धूिो, लवद्युतीय तथा सूचना प्रलवलधका िालग प्रयोग भएका िगायतका पदाथन वा 

त्यस्तै प्रकारका ऄन्य वस्तुहरु वा ऄनालधकृत रुपमा सावनजलनक स्थिमा टाँलसएको 

पोष्टर, पम््िेट तथा कायनपालिकािे समय समयमा सूचना प्रकािन गरी 

फोहरमैिा भलन तोदकददएका ऄन्य वस्तु समेतिाइ सम्झन ुपछन । 

(त)  "वन" भन्नािे पूणन वा अंलिक रुपमा रुख वा बुट्यानिे ढादकएको क्षेत्र सम्झनु पछन । 

(थ)  "वन पैदावार" भन्नािे वनमा रहकेा वा पाआएका वा वनबाट ल्याआएका दहेायका 

पैदावार सम्झनु पछन:- 

(१) काठ, दाईरा, गोि, खैरकच, खोटो, काठको तेि, बोक्रा, घाँस, िाहा, 

लपपिा-लपपिी, 

(२) रुख, लवरुवा, पात, डाँठ, फि, बीज, फूि, भुवा, जरा, गानो, बोक्रा, 

गमरजीन, िोहवान, जङ्खगिी जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार, 

जङ्खगिी मह, वनस्पलत तथा लतनको लवलभन्न भाग वा सूक्ष्म ऄङ्खग, 

(३) चट्टान, माटो, चुनढुङ्खगा, ढुङ्खगा, लगट्टी, बािुवा वा ऄन्य खलनजजन्य 

पदाथन वा 

(४) वन्यजन्तु, पिुपंक्षी वा वन्यजन्तुको ओखेटोपहार । 

(द)  “वातावरण” भन्नािे प्राकृलतक, सांस्कृलतक र सामालजक प्रणािीहरु, अर्तथक तथा 

मानवीय दक्रयाकिापहरु र लयनको ऄवयवहरु तथा ती ऄवयवहरुको लबचको 

ऄन्तरदक्रया तथा ऄन्तर सम्बन्ध सम्झनु पछन । 

(ध)  "वातावरणीय ऄध्ययन" भन्नािे कुनै प्रस्तावको कायानन्वयन गदान त्यसबाट 

वातावरणमा पने प्रलतकूि प्रभाव लनराकरण वा न्यूनीकरण गननको िालग ऄविम्बन 

गररने ईपायका सम्बन्धमा गररने संलक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन, प्रारलम्भक 

वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्खकन सम्झनु पछन ।  

 (न)  “सम्पदा” भन्नािे गाँईपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा प्राकृलतक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक, 

पुरातालत्वक, वैज्ञालनक, अध्यालत्मक, सौन्दयनपरक वा सामालजक दलृष्टबाट 
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महत्वपूणन मालनने कुन ै पलन वस्तु, भौलतक संरचना स्थान, वनस्पलत तथा जीव 

जन्तु सम्झनु पछन । 

(प)  “लसमसार” भन्नािे भूलमगत जिस्रोत वा वषानतका कारण पानीको पररमाण रहने वा 

प्राकृलतक वा मानव लनर्तमत, स्थायी वा ऄस्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा 

नुलनिो पानी भएको धालपिो जलमन (Swamp) दिदिे जलमन (Marsh) 

नदीबाट प्रभालवत जलमन (Riverine Floodplain), ताि (Lake) पोखरी 

(Pond) जिभण्डार क्षेत्र (Water Storage Areas) र  यलह प्रकृलतका कृलष 

जलमन (Agriculture Land) समेतिाइ सम्झनु पछन । 

(फ)  “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, जैलवक लवलवधता तथा सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, 

सम्भार, सम्वर्द्नन, व्यवस्थापन तथा सदपुयोग सम्झनु पछन । 

पररच्छेद - २ 

वातावरण सरंक्षण 

३. वातावरण सरंक्षण गनुनपने : (१) अफ्नो क्षेत्रालधकार क्षेत्र लभत्र वातावरण संरक्षण गने प्रमुख 

लजम्मेवारी गाईँपालिकाको हुनेछ । 

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्नन र वातावरण मैत्री समाज लनमानणमा योगदान गनुन सबै 

नागररकको कतनव्य हुनेछ । 

४. वातावरण सरंक्षण लविषे क्षते्र लनधानरण गनन सके्न : (१) प्रचलित भू-ईपयोग नीलत समेतिाइ 

मध्यनजर गरी गाईँपालिका लभत्र वातावरणका दलृष्टिे संरक्षण अवश्यक रहकेो क्षेत्र पलहचान गरी 

त्यस्तो क्षेत्रिाइ कायनपालिकाबाट लनणनय गरी वातावरण संरक्षण लविेष क्षेत्र लनधानरण गनन सके्नछ । 

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा ऄन्य कुन ै भौलतक पूवानधार लनमानण गदान 

लनमानण कायनको प्रारलम्भक ऄध्ययन प्रदक्रया िुरु हुन ु ऄगालड नै संघ र प्रदिेका सम्बलन्धत 

लनकायसँग समन्वय गरी कायनपालिकािे कुनै क्षेत्र लविेषिाइ वातावरण सरंक्षण गने ईद्दशे्यिे 

खुल्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपमा तोक्न सके्नछ । 

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान लविेषमा ऄत्यालधक वातावरणीय प्रदषूण, भूःस्खिन, प्राकृलतक 

सम्पदाको ऄत्यलधक दोहन वा प्राकृलतक लवपलि हुन गइ जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा नकारात्मक 

प्रभाव परेको वा पन े सम्भावना दलेखएको ऄवस्थामा गाईँपालिकािे प्रदिे सरकार र संघीय 

सरकारसँग समन्वय गने र कायनपालिकािे त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाइ वातावरणीय दलृष्टि े

संवेदनिीि क्षेत्र तोक्न सके्नछ । 

(४) ईपदफा (१), (२) र (३) बमोलजमको वातावरण संरक्षण लविेष क्षेत्र, खुल्िा वा 

हररयािी क्षेत्र र संवेदनिीि क्षेत्रको व्यवस्थापन तोदकए बमोलजम कायनपालिकाबाट हुनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम व्यवस्थापन गदान गाईँपालिकािे अवश्यकता ऄनुसार संघ र 

प्रदिेसँग समन्वय गनेछ । 

५. सम्पदाको सरंक्षण गनुनपने : (१) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा सम्पदाको संरक्षण गनुन गाईँपालिका, 

नागररक र सम्बलन्धत लनकायको कतनव्य हुनेछ । 
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(२) सम्पदाको संरक्षणका िालग गाईँपालिकािे सरकारी तथा समुदायसँग समन्वय तथा 

साझेदारी गनन सके्नछ । 

६. वातावरणीय ऄध्ययन गनुनपन े: (१) प्रचलित कानून तथा मापदण्ड बमोलजम प्रस्तावकिे प्रस्तावको 

वातावरणीय ऄध्ययन गनुन पनेछ । 

(२) प्रस्तावकिे गाईँपालिकाको ऄलधकारक्षेत्र लभत्र पने लवषयसँग सम्बलन्धत लवकास 

लनमानण सम्बन्धी कायन वा अयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संलक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन वा 

प्रारलम्भक वातावरणीय प्रलतवेदन स्वीकृलतको िालग कायनपालिका समक्ष पेि गनुनपनेछ । 

(३) प्रस्तावकिे ईपदफा (२) बमोलजमको वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन पेि गदान त्यस्तो 

प्रस्ताव कायानन्वयन गन ेक्रममा वातावरणमा पननसके्न प्रलतकूि प्रभाव र त्यसको न्यूलनकरणको िालग 

ऄपनाईन सदकने लवलभन्न लवकल्पहरूको लवस्ततृ लवशे्लषण गरी त्यस्ता लवकल्प मध्ये प्रस्ताव 

कायानन्वयन गनन ईपयुि हुन ेलवकल्प र सो लवकल्प कायानन्वयन गनन सदकन ेअधार र कारण सलहत 

लसफाररस गनुनपनेछ । 

(४) ईपदफा (२) बमोलजमको संलक्षप्त वातावरणीय प्रलतवेदन वा प्रारलम्भक वातावरणीय 

परीक्षण स्वीकृलत सम्बन्धी प्रदक्रया तोदकए बमोलजम हुनछे । 

(५) ईपदफा (२) बमोलजम प्राप्त वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन जाँचबुझ गदान त्यस्तो 

प्रस्ताव कायानन्वयनबाट वातावरणमा प्रलतकूि प्रभाव पाने नदलेखएमा कायनपालिकािे अवश्यकता 

ऄनुसार प्रस्तावकिे पािना गनुनपने ितन तोदक त्यस्तो वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत 

गनेछ । 

(६) कायनपालिकािे ईपदफा (२) बमोलजमको वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन जाचँबुझ 

गदान त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय ऄध्ययन गनुन पने दलेखएमा वातावरणीय प्रभाव 

मूल्याङ्खकन गनन गराईन अदिे ददन सके्नछ । 

(७) ईपदफा (६) बमोलजम ददआएको अदिे बमोलजम प्रस्तावकिे थप ऄध्ययन गरर सोको 

प्रलतवेदन प्रदिे कानूनिे तोकेको लनकाय समक्ष पेि गनुन पनेछ । 

(८) यस ऐन वमोलजम कुन ै प्रस्तावको वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन तयार गनुनपूवन 

सम्वलन्धत लनकायबाट कायनसचूी स्वीकृत गनुनपनेछ । 

(९) वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोलजम 

हुनेछ । 

७. मापदण्ड र गणुस्तर कायम गनुनपने : प्रस्तावकिे यस ऐन बमोलजम वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन 

तयार गदान नेपाि सरकारिे लनधानरण गरेको मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम हुनगेरी तोदकए 

बमोलजमको ढाँचामा तयार गनुनपनेछ । 

८.       वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपन े: (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन गनुन ऄगालड 

तोदकए बमोलजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपनेछ । 

(२) प्रस्तावकिे ईपदफा (१) बमोलजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदान 

वातावरणीय प्रलतकूि प्रभाव न्यूलनकरणका ईपायहरू मध्ये कुन कुन ईपायहरू अयोजना 

लनमानणको क्रममा र कुन कुन ईपायहरू अयोजना सम्पन्न भएपलछ वा अयोजना कायानन्वयनको 

क्रममा ऄविम्बन गने हो सो को समेत ईल्िेख गनुनपनेछ । 
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(३) प्रस्तावकिे ईपदफा (१) बमोलजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 

कायानन्वयनका िालग स्पष्ट कायनयोजना वनाइ सो बमोलजम कायानन्वयन गनुनपनेछ र सोको प्रगलत 

लववरण अयोजना कायानन्वयन िुरू भएपलछ प्रत्येक छ मलहनामा कायनपालिका समक्ष पेि गनुनपनेछ 

। 

९.       प्रस्ताव स्वीकृत नगराइ कायानन्वयन गनन नहुने: यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसिैे पलन कायनपालिकािे 

तोकेबमोलजम प्रस्ताव स्वीकृत नगराइ कायानन्वयन गनन गराईनु हुदँनै । 

१०.   प्रस्ताव सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था : (१) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुन े प्रस्तावहरु सम्बन्धी 

कायनलवलध प्रचलित संघीय तथा प्रादलेिक कानून बमोलजम हुनेछ । 

(२) संघीय तथा प्रादलेिक कानून बमोलजम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव 

मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बलन्धत संघीय तथा प्रादलेिक लनकायसँग समन्वय गने लजम्मेवारी 

गाईँपालिका (वातावरण, सरसफाइ तथा लवपद ्व्यवस्थापन आकाइ) को हुनेछ । 

११. रोक िगाईन सके्न: (१) कसिैे पलन यस ऐन र प्रचलित कानूनि े तोके वमोलजमको लनकायवाट 

स्वीकृलत नलिइ वा स्वीकृलत भए भन्दा लवपरीत हुन ेगरी कायानन्वयन गरेमा कायनपालिकािे त्यस्तो 

प्रस्ताव कायानन्वयनमा रोक िगाईन वा रोक िगाईनको िालग प्रदिे सरकार तथा सघंीय मन्त्रािय 

वा स्वीकृत गने लनकायमा लसफाररस गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गनन रोक िगाआएकोमा त्यसरी रोक 

िगाआएको कारणबाट क्षलत पुग्न गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै दकलसमको क्षलतपुर्ततको िालग 

दाबी गनन पाईने छैन । 

१२.  ऄनकूुिन योजना बनाईन सके्न: (१) जिवायु पररवतननको प्रलतकूि ऄसर न्यूलनकरण र सम्भालवत 

जोलखमबाट बच्नका िालग कायनपालिकािे ऄनुकूिन योजना बनाइ कायानन्वयन गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄनुकुिन योजना बनाईँदा जिवायू पररवतननको ऄसरवाट 

वढी जोलखममा पने मलहिा, ऄपाङ्खगता भएका व्यलि, बािबालिका, जेष्ठ नागररक र अर्तथक 

रुपमा लवपन्न समुदायिाइ लविेष प्राथलमकता ददनुपनेछ । 

(३) कायनपालिकािे लवकास अयोजना तजुनमा गदान जिवायू पररवतननको प्रलतकूि ऄसर 

तथा जोलखमको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िालग नपेाि सरकारिे लनधानरण गरेको मापदण्ड 

बमोलजम प्राथलमकीकरण गनुनपनेछ । 

१३.  हररतगहृ गयासँ ईत्सजनन न्यनूीकरण कायनहरू गनन सके्न :  (१) गाईँपालिकािे हररतगृह गयाँस ईत्सजनन 

न्यूलनकरण गनन अवश्यक कायनक्रम सञ्चािन गनन सके्नछ । 

(२) न्यूलनकरण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ । 

१४. प्रदषूण रोकथाम तथा लनयन्त्रण गने : (१) कसैिे पलन प्रचलित मापदण्ड लवपरीत वा जनजीवन, 

जनस्वास्थ र वातावरणमा ईल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाव पाने गरी प्रदषूण सृजना गनन वा गराईन 

हुदँनै ।  

(२) तोदकएको मापदण्ड लवपरीत कुनै यालन्त्रक साधन, औद्योलगक प्रलतष्ठान, होटि रेषु्टरेण्ट 

वा ऄन्य ठाईँ वा मािसामान वा वस्तुवाट ध्वलन, ताप, रेलडयोधमी लवदकरण, तरङ्खग वा 

फोहरमैिा वा दलुषत पानी लनष्कािन गनन गराईन हुदँनै । 
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(३) ईपदफा (१) लवपरीत कसैिे कुनै कायन गरी वातावरणमा ईल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाव 

पारेको दलेखएमा गाईँपालिकािे तत् सम्बन्धमा अवश्यक ितनहरु तोक्न वा त्यस्तो कायन गनन नपाईन े

गरी रोक िगाईन सके्नछ । 

(४) कुनै दकलसमको पदाथन, आन्धन, औजार वा सयंन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा 

ईल्िेखनीय प्रलतकूि प्रभाव परेको वा पन ेदलेखएमा प्रदिे र सघंीय सरकारिाइ सोको जानकारी 

गराइ गाईँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथन, आन्धन, औजार वा 

संयन्त्रको प्रयोग, ईत्पादन, लवदक्र लवतरण, ओसारपसार, भण्डारणमा बन्दजे िगाईन सके्नछ र 

अवश्यक कारवाहीका िालग लसफाररस गनेछ । 

(५) प्रदषूणको रोकथाम तथा लनयन्त्रण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनछे ।  

  

१५. प्रयोगिािा स्थापना गनन सके्न: (१) वातावरण सरंक्षण तथा प्रदषूण लनयन्त्रण सम्बन्धी कायनमा 

सहयोग पुर् याईन गाईँपालिकािे संघीय सरकार र प्रदिे सरकारसँग समन्वय गरी अवश्यकता 

ऄनुसार लवलभन्न प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन वा संघ र प्रदिेिे स्थापना गरेका वा नेपाि सरकारि े

मान्यता ददएको कुनै प्रयोगिािािाइ सो कामको िालग तोक्न सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम स्थापना गररएका वा तोदकएका प्रयोगिािाको ऄन्य काम, 

कतनव्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

१६. नमनुा सकंिन गनन ददनपुने : कुनै पलन ईद्योग, कारखाना, यन्त्र, सवारी साधन अददबाट सृजना वा 

लनष्कािन हुने वा हुन सके्न प्रदषूण, ध्वलन, ताप तथा फोहरमैिाको ऄध्ययन, परीक्षण वा लवशे्लषण 

गननका िालग सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थािे गाईँपालिकाबाट ऄलधकार प्राप्त व्यलि वा संस्थािाइ 

अवश्यकता ऄनुसार त्यस्ता वस्तु वा पदाथनको नमूना संकिन गनन ददन ुपनेछ । 

१७.    वातावरण लनरीक्षकको लनयलुि गनन सके्न : गाईँपालिका लभत्र प्रदषूण कम गने, हटाईने वा लनयन्त्रण 

गने तथा स्वीकृत वातावरणीय प्रलतवेदन ऄनसुार गनुनपन ेकामहरू प्रभावकारी रुपिे गनन गराईन, 

वातावरण सरंक्षण सम्वलन्ध प्रचलित मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्धमा ऄनुगमन तथा 

लनरीक्षण गनन गाईँपालिकािे नेपाि सरकारबाट मान्यता प्राप्त िैलक्षक संस्थाबाट वातावरण वा 

सोसँग सम्बलन्धत लवषयमा कलम्तमा स्नातक हालसि गरेको व्यलििाइ प्रचलित कानून बमोलजम 

लनधानररत मापदण्ड र प्रदक्रया पुरा गरी वातावरण लनरीक्षक लनयुि गनन सके्नछ । 

१८. वातावरण लनरीक्षकको काम, कतनव्य र ऄलधकार : (१) वातावरण लनरीक्षकको काम, कतनब्य र 

ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको लनयम तथा प्रचलित संघीय र प्रदिे 

कानून तथा मापदण्ड बमोलजम प्रदषूण कम गने, हटाईने वा लनयन्त्रण 

गने कायन भए नभएको लनरीक्षण गने, 

(ख)   यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको लनयम तथा प्रचलित कानून र 

मापदण्ड लवपरीत कुन ै ठाईँबाट प्रदषूण लनष्कािन सम्बन्धी नकारात्मक 

कायन गरे नगरेको सम्बन्धमा लनरीक्षण गने, 
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(ग)  स्वीकृत वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदनमा तोदकएका सतन बमोलजम काम 

भए नभएको सम्बन्धमा स्थिगत जाँचबुझ तथा लनरीक्षण गने, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोलजम गररएको जाँचबुझ तथा लनरीक्षण प्रलतवेदन 

तोदकएको ऄलधकारी समक्ष पेि गने, 

(ङ) तोदकए बमोलजमका ऄन्य कायन गन,े 

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोलजम लनरीक्षण गन े लसिलसिामा 

वातावरण लनरीक्षकिे सम्बलन्धत व्यलि, संस्था वा प्रस्तावकिाइ पूवन सूचना ददइ कुन ैघर, जगगा, 

भवन, कारखाना, ईद्योग, सवारी साधन, औद्योलगक संयन्त्र, औजार, मेलिनरी, जीव, वस्तु, 

ऄलभिेख, कागजात वा ऄन्य मािसामान वा वस्तुहरुको लनरीक्षण, परीक्षण वा जाँचबुझ गनन सके्नछ 

। 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम लनरीक्षणको लसिलसिामा वातावरण लनरीक्षकि ेमाग गरेको 

लववरण वा जानकारी ईपिव्ध गराइ अवश्यक सहयोग गनुन सम्बलन्धत व्यलि, संस्था वा 

प्रस्तावकको कतनव्य हुनेछ । 

(४) वातावरण लनरीक्षकको ऄन्य काम, कतनव्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ। 

पररच्छेद-३ 

फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

१९. फोहरमिैाको प्रबन्ध गन ेदालयत्व : (१) फोहरमैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्तरण केन्र (ट्रान्सफर 

स्टेिन), ल्याण्डदफि साआट, प्रिोधन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत फोहरमैिाको संकिन, 

ऄलन्तम लबसजनन तथा प्रिोधनका िालग अवश्यक पन े पूवानधार तथा संरचनाको लनमानण तथा 

सञ्चािन गने लजम्मेवारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

(२) फोहरमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोधन स्थिमा फालिएको वा 

रालखएको फोहरमैिा वा सरसफाइको लसिलसिामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ध गने वा कुनै 

पलन दकलसमबाट प्रयोग गने लजम्मेवारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िालग फोहरमैिा सकंिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोधन 

स्थिमा फालिएको वा रालखएको फोहरमैिा वा सरसफाइको लसिलसिामा जम्मा भएको कुनै पलन 

पदाथन फोहरमैिा मालननेछ । 

२०. फोहरमिैा व्यवस्थापन गन ेदालयत्व : (१) गाईँपालिका लभत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापन गने गराईन े

दालयत्व गाईँपालिकाको हुनछे । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन हालनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य 

संस्थाजन्य फोहरमैिा, रासायलनक फोहरमैिा वा औद्योलगक फोहरमैिा प्रिोधन र व्यवस्थापन 

गने दालयत्व लनधानररत मापदण्डको ऄधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैिा ईत्पादन गने व्यलि वा 

लनकायको हुनेछ । 

(३) कुनै ईद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हालनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य 

फोहरमैिा, रासायलनक फोहरमैिा तथा औद्योलगक फोहरमैिा प्रिोधन गरी बाँकी रहकेो 
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फोहरमैिा तथा ऄन्य फोहरमैिाको व्यवस्थापन गररददन गाईँपालिकािाइ ऄनुरोध गरेमा वा 

कायनपालिकािे लनधानरण गरेको फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन माग गरेमा कायनपालिकाि े

लनधानरण गरे बमोलजम सवेा िुल्क लिइ फोहरमैिाको व्यवस्थापन गररददन वा फोहरमैिा 

व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन ददन सके्नछ । 

(४) कायनपालिकािे सामुदालयक सरसफाइ सम्बन्धी लनदलेिका बनाइ िागू गनेछ । 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापनिे मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पाने प्रभावको जाँच पररक्षण र 

ऄनुसन्धान गने ऄलधकार सम्बलन्धत जनस्वास्थ्य ऄलधकारीसँग हुनेछ । 

(६) जाँच पररक्षणमा कुनै लनकायमा फोहरमैिा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी मानव 

स्वास्थ्यमा प्रलतकूि प्रभाव पारेको भेरटएमा कायनपालिकािे ईि व्यलि, संस्था वा लनकायिाइ 

समयमै सचेत गराइ प्रचलित कानून बमोलजम अवश्यक कारवाही गनेछ ।  

२१.फोहरमिैा ईत्पादन कम गने : (१) गाईँपालिका  लभत्र कुनै व्यलि, संस्था वा लनकायिे कुन ै काम 

कारोबार गनन ईत्पादन हुने फोहरमैिा यथािक्य कम गनुन पनेछ । 

(२) “अफ्नो क्षेत्र” लभत्र लवसजनन हुन सके्न फोहरमैिाको लवसजनन वा पुन: प्रयोगको 

व्यवस्था लमिाइ बाँकी फोहरमैिा मात्र लनष्कािन गरी फोहरमैिाको पररणामिाइ घटाईनु प्रत्येक 

व्यलि, संस्था वा लनकायको कतनव्य हुनेछ । 

स्पलष्टकरण : “अफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाईँपालिका लभत्रको लनजी घर कम्पाईण्ड, औद्योलगक क्षेत्रको 

पररसर, ऄस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योलगक प्रलतष्ठानको पररसर िगायत 

फोहरमैिा ईत्पादन गने व्यलि, संस्था वा लनकायको पररसरिाइ सम्झनु पछन ।  

२२. फोहरमिैा पथृकीकरण : (१) कायनपालिकािे फोहरमैिािाइ तोदकए बमोलजम जैलवक, ऄजैलवक र 

ऄन्य प्रकारमा लवभाजन गरी सो फोहरमैिािाइ स्रोतमै छुट्याईने गरी तोके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोदकददए बमोलजम फोहरमैिा स्रोतमै छुट्याइ सकंिन 

केन्रसम्म पुर् याईने दालयत्व त्यस्तो फोहरमैिा ईत्पादन गने व्यलि, संस्था वा लनकायको हुनेछ र 

यसको िालग गाईँपालिकािे अवश्यक प्रलवलध, मािसामान, ईपकरण, कण्टेनर अदद ईपिब्ध 

गराईन सके्नछ । 

२३. फोहरमिैाको लनष्कािन : (१) फोहरमैिा लनष्कािनको समय, स्थान र तररका कायनपालिकाि े

लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(२) हालनकारक फोहरमैिा वा रासायलनक फोहरमैिा ईत्पादन गने व्यलि, संस्था वा 

लनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा तोदकए बमोलजम व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हालनकारक फोहरमैिा वा रासायलनक फोहरमैिा संकिन केन्र वा स्थानान्तरण 

केन्रमा लनष्कािन गनन पाआने छैन ।  

२४.  फोहरमिैा व्यवस्थापन केन्र : (१) कायनपालिकािे फोहरमैिािाइ व्यवलस्थत रुपमा संकिन गनन 

प्रत्येक टोि वा वस्तीमा संकिन केन्र तोकी अवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम संकिन केन्र तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका सबैिाइ 

पायक पने गरी वातावरणीय रुपिे ईपयुि स्थान तोकु्न पनेछ । 
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(३) ईपदफा (१) बमोलजमको संकिन केन्रमा फोहरमैिा लनष्कािन र संकिन गन ेसमय 

र तररका कायनपालिकािे लनधानरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

२५. जोलखमपणून फोहरको व्यवस्थापन : (१) कुन ै जोलखमपूणन फोहरको संकिन, भण्डारण, प्रिोधन, 

लवक्री लवतरण, लवसजनन वा ओसारपसार गदान ईत्पादक वा सञ्चािकि ेजनस्वास्थ्य र वातावरणमा 

प्रलतकूि ऄसर नपने गरी ईलचत व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम जोलखमपूणन फोहरको व्यवस्थापन गदान ईत्पादक वा संञ्चािकि े

अफ्नै खचनमा व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) जोलखमपूणन फोहर व्यवस्थापन सम्वन्धी ऄन्य प्रदक्रया तोदकए वमोलजम हुनेछ । 

२६. फोहरमिैाको न्यलूनकरण, पुन: प्रयोग तथा पनु: चक्रीय प्रयोग : (१) कायनपालिकािे फोहरमैिा 

न्यूलनकरण, पुन: प्रयोग तथा पुन: चक्रीय प्रयोगिाइ प्रोत्साहन गनन अवश्यक कायन गनेछ र यसको 

प्रभावकारी कायानन्वयनका िालग अवश्यक लनदलेिका बनाइ िागू गनन सके्नछ । 

(२) ईद्योग ईत्पादन ्यादकङ्खग गनन प्रयोग गरेको वस्तुिाइ पुन: प्रयोग गरी फोहरमैिाको 

पररमाणिाइ घटाईने काममा प्रोत्साहन गनन सम्बलन्धत ईद्योगसँग गाईँपालिकािे समन्वय गनन 

सके्नछ ।  

२७. ऄनमुलत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोलजम गाईँपालिकाको ऄनुमलत नलिइ कसैिे पलन 

फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गनन वा गराईन सके्नछैन । 

(२) फोहरमैिा व्यवस्थापन गनन चालहन ेस्वदिेी वा लवदिेी कम्पनी, संस्था वा लनकायि े

दहेायको लववरण खुिाइ ऄनमुलतको िालग गाईँपालिकामा लनवेदन ददनु पनेछ :- 

(क) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, 

(ख) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी अवश्यक जनिलि तथा प्रलवलधको 

लववरण, 

(ग) तोदकए बमोलजमको ऄन्य लववरण । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम पनन अएको लनवेदन ईपर कायनपालिकािे अवश्यक जाँचबुझ 

गरी ऄनुमलतपत्र ददन सके्नछ । 

(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापन, पुन: चदक्रय प्रयोग, प्रिोधन र लवसजननमा अवश्यक पन े

प्रलवलध स्वदिेमा ईपिब्ध हुन नसके्न दलेखएमा त्यस्तो प्रलवलध ईपिब्ध गराईन सके्न कुनै लवदिेी 

कम्पनी, संस्था वा लनकायिाइ सम्झौतामा ईल्िेलखत ऄवलधलभत्र त्यस्तो प्रलवलध हस्तान्तरण गन े

ितनमा नेपाि सरकारको स्वीकृलत लिइ कायनपालिकाि े ईपदफा (३) बमोलजम ऄनुमलतपत्र ददन 

सके्नछ । 

(५) ऄनुमलतपत्र सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

२८.    फोहरमिैा व्यवस्थापनमा लनजी तथा सामुदालयक क्षते्रको सिंग्नता : (१) कायनपालिकाि े

अवश्यकता ऄनसुार यस ऐन बमोलजम ऄनुमलत प्राप्त लनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामुदालयक क्षेत्रबाट 

तोदकए बमोलजम प्रलतस्पधान गराइ अफ्नो क्षेत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापन गराईन सके्नछ । 



 
 

Page 11 of 24 
 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गदान लनजी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा 

दहेायका सब ै वा कुन ै र सामुदालयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा दहेायको कुनै काम 

गराईन सदकनेछ :- 

(क) फोहरमैिाको न्यूलनकरणका िालग जनचेतना ऄलभवृलर्द्, 

(ख) फोहरमैिा सकंिन, 

(ग) फोहरमैिा ढुवानी, 

(घ) फोहरमैिाको प्रयोग, पुन: प्रयोग, पुन: चदक्रय प्रयोग वा प्रिोधन, 

(ङ) फोहरमैिा लवसजनन,  

(च) बन्द पिात् व्यवस्थापन ।    

२९. प्रलतस्पधान गराइ फोहरमिैा व्यवस्थापनको लजम्मा ददने : (१) गाईँपालिकािे यस ऐन बमोलजम 

लनजी क्षेत्र वा सामुदालयक संस्थाबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन गराईँदा बोिपत्र अह्वान गरी 

प्रलतस्पधान गराइ व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गने लजम्मा ददन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम फोहरमैिा व्यवस्थापकको छनौट गदान दहेायका अधारमा गनुन पनेछ :- 

(क) गाईँपालिकािाइ बुझाईन कबुि गरेको रकम, 

(ख) फोहरमैिाबाट उजान िलि ईत्पादन गने वा प्राङ्खगाररक मि ईत्पादन गन े

क्षमता, पँूजी, प्रलवलध र जनिलिको क्षमता, 

(ग) अर्तथक तथा प्रालवलधक क्षमता, 

(घ) फोहरमैिा व्यवस्थापन ऄपनाईन प्रस्ताव गरीएको प्रलवलधको ददगोपन 

तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनन प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन िुल्क,  

(च) फोहरमैिाको प्रयोग, प्रिोधन वा पुन: प्रयोग गने सम्बन्धमा भए 

गाईँपालिकािाइ बुझाईन मञ्जुर गररएको रोयल्टी । 

(३) बोिपत्र सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोलजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको लजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा 

लनकायिे गाईँपालिकासँग गरेको सम्झौताको ऄधीनमा रही िुल्क ईठाईन सके्नछ । 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संिग्नता सम्बन्धी ऄन्य कुराहरु तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 

३०. फोहरमिैा व्यवस्थापन स्थि लनमानण तथा सञ्चािन गनन स्वीकृलत ददन सदकने : (१) लनजी क्षेत्रबाट 

फोहरमैिा व्यवस्थापनका िालग फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोधन स्थि वा ऄन्य संयन्त्र 

लनमानण गरी सञ्चािन गनन स्वीकृलत माग गरेमा वातावरण तथा ऄन्य प्रचलित काननूको ऄधीनमा 

रही त्यस्तो संयन्त्र लनमानण तथा सञ्चािनका िालग कायनपालिकािे स्वीकृलत ददन सके्नछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम लनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको लनमानण तथा 

सञ्चािन गदान तोदकएको वातावरणीय मापदण्डको पािना भए वा नभएको ऄनुगमन 

कायनपालिकािे गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम ऄनुगमन गदान स्वीकृत मापदण्डको पािना गरेको नपाआएमा 

त्यस्तो मापदण्ड पािनाको िालग अवश्यक व्यवस्था गनन समयावलध तोदकददन सके्नछ र सो 

समयावलधमा पलन मापदण्डको पािनाको िालग अवश्यक व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो व्यलि वा 

कम्पनीको स्वीकृलत कायनपालिकािे तोदकए बमोलजम रद्द गनन सके्नछ । 

३१. सावनजलनक लनजी साझदेारीमा फोहरमिैा व्यवस्थापन गनन सदकने :(१) कायनपालिकािे प्रचलित 

कानूनको ऄधीनमा रही लनजी क्षेत्र, सामुदालयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा 

फोहरमैिा व्यवस्थापन कायन गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन सामुदालयक एवं गैरसरकारी संघ, 

संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैिा न्यूलनकरणको िालग जनचेतना ऄलभवृलर्द्, फोहरमैिा 

संकिन, ढुवानी, फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिात् व्यवस्था, ईद्यान लनमानण र 

सौन्दयनकरण जस्ता कायन मात्र गनन वा गराईन सदकनेछ । 

३२. सवेा िलु्क ईठाईन सके्न : (१) कायनपालिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत सम्बलन्धत व्यलि, 

संस्था वा लनकायबाट सेवा िुल्क िगाइ ईठाईन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको िुल्कको लनधानरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा प्रकृलत 

र तोदकए बमोलजमका ऄन्य कुराहरुको अधारमा कायनपालिकािे गनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको िुल्क कायनपालिका अफैंिे वा लनजि े तोकेको संस्था वा 

लनकाय माफन त ्समेत ईठाईन सके्नछ । 

(४) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन दफा २६ बमोलजम फोहरमैिा 

व्यवस्थापन गनन लजम्मेवारी पाएको व्यलि, संस्था वा लनकायिे गाईँपालिकासँग भएको सहमलतको 

अधारमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत सम्बलन्धत व्यलि, संस्था वा लनकायबाट सेवा िुल्क 

ईठाईन सके्नछ । 

तर तोदकए बमोलजमका लवपन्न वगनिाइ सेवा िुल्कमा तोदकए बमोलजम छूट ददआनेछ। 

(५) यस दफा बमोलजम िुल्कबाट प्राप्त अम्दानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापनमा लनजी 

क्षेत्रिाइ संिग्न गराईँदा प्राप्त हुने अम्दानी गाईँपालिकािे एईटा छुटै्ट िीषनकमा राखी तोदकएको 

मापदण्डको ऄधीनमा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा फोहरमैिा 

व्यवस्थापन प्रभालवत क्षेत्रको लवकासमा खचन गनुन पनेछ ।  

 

 

 पररच्छेद-४ 

जलैवक लवलवधता सरंक्षण 

३३. जलैवक लवलवधताको सरंक्षण गनुनपन े : (१) अफ्नो क्षेत्रलभत्रको जैलवक लववधताको संरक्षण गन े

लजम्मेवारी गाईँपालिकाको हुनेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम जैलवक लवलवधताको सरंक्षण सम्बन्धी कायनक्रम गदान संघीय 

तथा प्रदिेको काननू तथा मापदण्ड प्रलतकूि नहुने गरी दहेाय बमोलजम गनुन पनेछ :- 

(क) कृलषजन्य जैलवक लवलवधता संरक्षण :-  

(१) लवकासका कायनक्रमहरु संचािन गदान कृलष जैलवक लवलवलधताको 

संरक्षणिाइ लविेष महत्व ददने, 

(२) जैलवक लवलवधता, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक 

प्रभाव पानन सके्न जोलखम भएका लज.एम.ओ.(GMO) तथा 

त्यसका ईत्पादनिाइ अवश्यकता ऄनसुार लनयन्त्रण वा लनषेध 

गने, 

(३) कृलष पयानवरणीय सेवाहरुको ददगो पररचािनको िालग 

परागसेचक तथा ऄन्य पयानवरणीय सेवा प्रदान गन े जीवहरु 

सम्बन्धी ऄध्ययन, ऄनुसन्धान, ऄनुगमन गरी संरक्षणका 

कायनक्रमहरु सञ्चािन गन,े 

(४)     परम्परागत, ज्ञान, सीप तथा ऄभ्यासको सरंक्षण र प्रवर्द्नन गने ।  

(ख) लसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसमुदायको सहभालगतामा ईनीहरुको लहतका िालग 

अफ्नो क्षेत्र ऄन्तगनतका लसमसारको पलहचान गद ैसोको संरक्षण 

र व्यवस्थापन गन;े 

(२) स्थानीय जनसहभालगतामा अधाररत लसमसार व्यवस्थापनको 

माध्यमद्वारा लसमसारको स्रोतहरुमालथ समन्यालयक ऄवसर 

ददिाईँद ै बुलर्द्मिापूणन प्रयोगको ऄवधारणािाइ साथनक 

तुल्याईन;े 

(३) स्थानीय व्यलि, समुदाय एवं लनकायिाइ संिग्न गराईँद ै

लसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन कायन प्रभावकारी बनाईने;  

(४) वतनमान र भावी पुस्ताको फाआदाका िालग प्राकृलतक स्रोत 

संरक्षण गनन स्थानीय वालसन्दाको लहत हुन ेखािको सामालजक र 

अर्तथक लवकासका कायनक्रम संचािन गने,  

(५) लसमसारमा अलित सङ्खकटापन्न जीवजन्तु, जिचर, सापेलक्षक 

जङ्खगिी जनावर तथा ऄन्य जि अलित अनुवंलिक स्रोतको 

संरक्षण गन,े 
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(६) वातावरणीय ऄसर न्यून हुने गरी लसमसार क्षेत्रमा वातावरण 

ऄनुकूि पयनटनको लवकास गद ै प्राप्त िाभिाइ यथासम्भव 

लसमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमुदायको लहतमा 

पररचािन गन,े 

(७) लसमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िालग तयार गररने कायन 

योजनाहरुमा स्थानीय जनसहभालगता सुलनलित गन,े 

(८) लसमसार क्षेत्रमा अलित स्थानीय वासीको ऄनुभव, ऄभ्यास, 

सीप र ज्ञानको सरंक्षण गद ैसोही अधारमा लसमसारको संरक्षण 

र व्यवस्थापन गनन प्रिय ददन,े 

(९) लसमसार व्यवस्थापना दखेा पने समस्याहरुको पलहचान गरी 

स्थानीय स्तरमै समाधानको ईपायहरुको खोजी गनन 

जनसहमलतका अधारमा व्यवस्थापन कायनयोजना बनाइ िाग ू

गने गराईन,े  

(१०) लसमसार व्यवस्थापन योजना तजुनमा गने र व्यवस्थापन 

सलमलतमा स्थानीय जनसमुदायका साथ ै संघ संस्थाको 

प्रलतलनलधत्व गराईन अवश्यक काननुी एवं प्रिासलनक व्यवस्था 

गने, 

(११) लसमसारमा अलित स्थानीय जनसमुदायिाइ लसमसारबाट प्राप्त 

हुने िाभको न्यायोलचत बाडँफाँडका िालग अवश्यक व्यवस्था 

गने,  

 (३)   जैलवक लवलवधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था प्रचलित काननू 

र मापदण्ड बमोलजम हुनेछ । 

३४. जलैवक लवलवधताको ऄलभिखेीकरण गनुनपन े : (१) गाईँपालिकािे अफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र 

ऄवलस्थत जैलवक लवलवधताको वस्तुलस्थलत र लववरणको ऄलभिेखीकरण व्यवलस्थत र वैज्ञालनक 

ढङ्खगिे राख्नु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄलभिेखीकरण जैलवक लवलवधता सम्बन्धी लनदलेिका बनाइ 

रालिय मापदण्ड ऄनुरुप ऄद्यावलधक राखे्न लजम्मेवारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

(३) जैलवक लवलवधताको ऄलभिेखीकरण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम 

 हुनेछ ।    

३५. स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, ऄभ्यास, अददको सरंक्षण गनुनपन:े (१) जैलवक 

लवलवधताको सम्बन्धमा स्थानीय समुदाय लभत्रका व्यलि वा समूहमा रहकेो ज्ञान, सीप, ऄभ्यास 

अददको पलहचान, ऄलभिेखीकरण, तथा सरंक्षण गने लजम्मेवारी गाईँपालिकाको हुनेछ । 
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(२) गाईँपालिकािे ईपदफा (१) बमोलजमको ऄलभिेखीकरण वैज्ञालनक र व्यवलस्थत 

ढङ्खगिे तोदकएको ढाँचा र प्रारुपमा राख्नेछ ।  

३६. खलनज पदाथन सरंक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) गाईँपालिकािे अफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेा खलनज 

पदाथनको ऄवस्था बुझ्न सभे तथा खोज गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको सभे तथा खोजबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्खकको अधारमा 

प्रचलित नेपािको कानून प्रलतकूि नहुने गरी कायनपालिकािे खलनज पदाथनको संरक्षण तथा 

प्रवर्द्ननमा कायनक्रमहरु सञ्चािन गनन सके्नछ ।  

३७.  जिाधार सरंक्षण गनुनपन े: (१) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा जिाधारको संरक्षण गनुन गाईँपालिका, 

नागररक र सम्बलन्धत लनकायको कतनव्य हुनेछ । 

(२) कायनपालिकािे संघीय र प्रदिेको कानून र मापदण्डको ऄधीनमा रही कायनलवलध 

वनाइ गाईँपालिका लभत्रको जिाधार सरंक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ । 

(३) अफ्नो क्षेत्रमा रहकेो खानेपानीको मुहानको पलहचान, ऄलभिेखीकरण, संरक्षण तथा 

व्यवस्थापन गने लजम्मेवारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत क्षते्रको सरंक्षण तथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पदैावार, वन्यजन्त ुतथा हररत क्षते्रको सरंक्षण र प्रवर्द्नन गनुनपने :(१) अफ्नो क्षेत्रालधकार 

लभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने प्रमुख लजम्मेवारी 

गाईँपालिकाको हुनेछ । 

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननमा सहयोग गनुन 

नागररकको कतनव्य हुनेछ । 

(३) वन तथा वन पैदावार सरंक्षण र प्रवर्द्नन गने सम्बन्धमा गाईँपालिकािे संघीय र प्रदिे 

कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी दहेाय बमोलजम गनुनपनेछ । 

(क) संघ तथा प्रदिेसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको सहभालगतमा 

अफ्नो लसमालभत्रका समुदायमा अधाररत वन, लनजी वन, कृलष वन तथा 

वनमा अधाररत ईद्योगहरु सचंािन तथा व्यवस्थापन गने, 

(ख)  सामुदालयक वन ईपभोिा समूह िगायत समुदायमा अधाररत वन 

व्यवस्थापन गने समूहको प्रालवलधक, व्यवस्थापकीय, ससं्थागत क्षमता 

लवकासमा प्राथलमकता ददन,े  

(घ)   वनसँग सम्बलन्धत प्रालवलधक सेवािाइ प्रभावकारी बनाईनुका ऄलतररि 

क्षमता लवकासको िालग ईत्पे्ररणात्मक ऄवसरहरु लसजनना गने,  

(ङ) स्थानीय समुदायमा रहकेो वनजन्य, जलडबुटी तथा वनस्पलत ईपयोग 

सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र लचदकत्सा पर्द्लतिाइ अधुलनक 
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लवज्ञानसँग संयोजन गद ैईन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र ईत्पादनका िालग 

ईपयुि वातावरण लनमानण गने,  

(च)   वन्यजन्तु र वनस्पलतको सरंक्षण तथा प्रवर्द्नन गनन सघं, प्रदिेसँगको 

समन्वयमा स्थानीय स्तरका प्राणी ईद्यान तथा वनस्पलत ईद्यानहरु 

स्थापना र सचंािन गन,े 

(छ)  वन पैदावार संकिनमा ददगोपना र प्रभावकाररताका िालग अधुलनक 

प्रलवलधहरुको प्रयोगिाइ प्रोत्साहन गने,  

(ज)  ददगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड ऄनुरुप सबै वन व्यवस्थापनमा 

सामालजक, अर्तथक र वातावरणीय दलृष्टिे दीगोपना सुलनलित गने,  

(झ)  संघ तथा प्रदिेको समन्वयमा संरलक्षत क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र तथा वन 

व्यवस्थापन पर्द्लतहरुबाट पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगदान पुर् याईन,े 

(ञ)  वन, वनस्पलत, वन्यजन्तु तथा जैलवक लवलवधता र जिाधार क्षेत्रको 

संरक्षण, पुन:स्थापना र ददगो ईपयोग गनन अवश्यक योजना र कायनक्रम 

संचािन गन,े 

(ट)   गाईँपालिका क्षेत्रलभत्रका जिचरको संरक्षण गने, 

(ठ)  संघ तथा प्रदिेसँग समन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेखामुलन रहकेा 

जनताको गररवी न्यूलनकरण गनन वनको संरक्षण र लवकास हुने गरी अय 

अजनन तथा पयनटनका कायनक्रमहरू संचािन गने, 

(ड)  सामुदालयक वन ईपभोिा सलमलतिे वन पैदावार लवक्री तथा ईपयोग गनन 

बनाएको वार्तषक कायनयोजना गाईँपालिकावाट स्वीकृत गरी कायानन्वयन 

गराईन,े  

(ढ)      गाईँपालिका क्षेत्रलभत्रको सावनजलनक तथा ऐिानी जगगामा रहकेो काठ 

दाईरा, जराजुरी, दहिर बहिर अददको लबक्री गन,े 

(ण)    सामुदालयक भ-ूसंरक्षण र सो मा अधाररत अय अजनन कायनक्रमहरु 

संचािन गन,े 

(त) संघ तथा प्रदिेको मापदण्डको ऄधीनमा रही गाईँपालिका क्षेत्रलभत्रको 

जलडबुटी तथा ऄन्य गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वलन्ध सवेक्षण, ईत्पादन, 

संकिन प्रवर्द्नन, प्रिोधन र वजार व्यवस्थापन गन,े 

३९. लनजी वन दतान तथा व्यवस्थापन : (१) लनजी वन दतान गराईन चाहने कुनै व्यलि वा ससं्थािे लनजी 

वन दतानको िालग लडलभजन वन कायानिय वा सब लडलभजन वन कायानियको लसफाररस सलहत 

गाईँपालिकामा लनवेदन ददनु पनेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम कुनै लनवेदन परेमा अवश्यक जाँचबुझ गरी गाईँपालिकाि े

लनजी वन दतान गरी प्रमाणपत्र ददनेछ । 

(३) व्यवसालयक प्रयोजनका िालग लनजी वन वा लनजी अवादीमा रहकेो वन पैदावरको 

संकिन तथा ओसार पसार गनुन परेमा गाईँपालिकाबाट स्वीकृत लिनु पनेछ । 

४०. सावनजलनक जगगामा वन लवकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायनपालिकािे प्रचलित नेपाि कानून 

तथा यस ऐनको ऄधीनमा रही सावनजलनक जगगामा वनको लवकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गनन र वन 

पैदावरको ईपयोग तथा लबदक्र लवतरण गनन सके्नछ । 

(२) कायनपालिकािे सडक, नहर र बाटो दकनारमा िगाआएको तथा बाटोमा छहारी पन े

रुखहरु र चौतारा, कुिाको मुहान, धार्तमक स्थि वा त्यस्तै ऄन्य संवेदनिीि ठाईँमा िगाआएका 

रुखहरुको संरक्षण गनन तथा जोलखमपूणन ऄवस्थामा प्रचलित नेपाि कानूनको ऄलधनमा रही हटाईन 

सके्नछ । 

४१. सहरी वनको लवकास र व्यवस्थापन : (१) कायनपालिकािे अफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र तथा 

वस्तीमा रहकेा सावनजलनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानमा अफैं िे वा कुन ै संघसंस्था वा लनजी 

क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको लवकास तथा व्यवस्थापन गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार कायनपालिकाि ेतोदकए 

बमोलजम प्रयोग गनन सके्नछ । 

४२. वनक्षते्रको प्रयोग : कायनपालिकािे कुनै लवकास अयोजना सञ्चािन गदान वन क्षेत्रको प्रयोग गनुन 

बाहके ऄन्य कुनै लवकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोलजमको वातावरणीय ऄध्ययनबाट त्यस्तो 

योजना सञ्चािन गदान वातावरणमा ईल्िेखनीय प्रलतकूि ऄसर नपन े दलेखएमा सो अयोजना 

सञ्चािन गनन त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको िालग संघीय सरकार समक्ष ऄनुरोध गनन सके्नछ 

। 

४३. नसनरी र ईद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१)  संघीय तथा प्रादलेिक काननू प्रलतकूि नहुने गरी, 

प्रचलित मापदण्ड तथा तोदकएको प्रदक्रया पूरा गरेको सुलनलित गरी गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र जो 

कोहीिे पलन कायनपालिकाको ऄनुमलत लिइ नसनरी तथा ईद्यान सञ्चािन गनन सके्नछन ्। 

(२) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र ईपदफा (१) बमोलजम सञ्चािन हुन े नसनरी तथा ईद्यानको 

सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादलेिक मापदण्ड सँग नबालझने गरी सञ्चािन तथा प्ूवानधार मापदण्ड 

लनदलेिका बनाइ िागू गनेछ । 

(३) गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र ईपदफा (१) बमोलजम स्थापना हुने सबै नसनरी तथा 

ईद्यानहरुको कलम्तमा वषनको एक पटक तोदकए बमोलजम ऄलनवायन ऄनुगमन लनरीक्षण गनुनपनेछ । 

४४. खलु्िा क्षते्र व्यवस्थापन तथा हररयािी प्रवर्द्नन : (१) गाईँपालिकािे अफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेो खुल्िा 

तथा सावनजलनक क्षेत्रको सरंक्षण, प्रवर्द्नन तथा ऄलभिेखीकरण गनुन पनेछ । 

(२) गाईँपालिकािे अफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रहने खुल्िा तथा सावनजलनक क्षेत्रमा प्रचलित 

कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी वृक्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनन सके्नछ । 

(३) खुल्िा तथा सावनजलनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 
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४५. नदी दकनार, नदी ईकास नहर दकनार र सडक दकनारमा वकृ्षारोपण : (१) गाईँपालिका लभत्रको 

नदी दकनार, नदी ईकास नहर दकनार र सडक दकनारमा गाईँपालिका अफैं िे वा गाईँपालिकाको 

ऄनुमलत लिइ संघ संस्था वा समुदाय माफन त वृक्षारोपण गनन गराईँन सके्नछ । 

(२) कायनपालिकािे वृक्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ िागू गननसके्नछ । 

 

पररच्छेद-६ 

ससं्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन : (१) गाईँपालिकामा 

वातावरण सरंक्षण, प्रदषूणको रोकथाम तथा लनयन्त्रणका साथ ैजैलवक लवलवधताको संरक्षण िालग 

वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेायका रकमहरु रहने छन् : 

(क) संघ, प्रदिे सरकारबाट वातावरण संरक्षणका िालग प्राप्त रकम, 

(ख) गाईँपालिकािे कोषमा रहने भनी छुट्याएको रकम, 

(ग)  लवलभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(घ)      ऄन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम । 

(३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको संचािन तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

४७. वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षण पररषद ् : (१) वातावरण, जैलवक लवलवधता र प्राकृलतक 

स्रोत संरक्षण सम्बन्धी कायनिाइ व्यवलस्थत रुपमा कायानन्वयन गनन, नीलत, योजना लनमानण गनन, 

लवलभन्न लनकायहरु वीच समन्वय गनन तथा यस ऐन ऄन्तगनत ऄनुगमन तथा लनररक्षण गनन 

गाईँपालिकामा वातावरण सम्बन्धी लविेषज्ञ सलम्मलित वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण 

पररषद ्रहनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको पररषदमा दहेाय बमोलजमका ऄध्यक्ष र सदस्यहरू रहनछेन; 

(क) गाईँपालिका ऄध्यक्ष - ऄध्यक्ष 

(ख) ईपाध्यक्ष - सदस्य 

(ग) प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत - सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य क्षेत्र हनेे सलमलतको संयोजक - सदस्य 

(ङ) वन, वातावरण तथा लवपद ्व्यवस्थापन सलमलत संयोजक - सदस्य 

(च) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका लवज्ञ १ मलहिा सलहत 

३ जना - सदस्य 

(छ) स्थानीय वालसन्दाहरू मध्ये वन ईपभोिा सलमलतहरूवाट १ जना सलहत 

गाईँपालिकािे तोकेका १ मलहिा समेत ३ जना - सदस्य 
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(ज) कृलष क्षेत्र हनेे सलमलतको संयोजक - सदस्य 

(झ) वातावरण, सरसफाइ तथा लवपद व्यवस्थापन आकाइ प्रमुख - सदस्य सलचव 

(३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत सरंक्षण पररषदक्ो ऄन्य काम, कतनव्य तथा ऄलधकार 

तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

४८.     सलमलतहरु गठन गनन सके्न : (१) कायनपालिकािे यो ऐनको ईद्दशे्य पूर्ततको िालग सम्बलन्धत लवषयका 

लविेषज्ञहरु समेत रहकेो लवलभन्न सलमलतहरु गठन गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम गरठत सलमलतहरुको काम, कतनव्य र ऄलधकार कायनपालिकाि े

तोदकददए बमोलजम हुनेछ । 

४९. ऄनगुमन तथा मलू्याकंन : (१) यस ऐन ऄन्तगनत अवश्यक ऄनुगमन र मूल्यांकन दफा ४७ 

बमोलजम स्थालपत वातावरण तथा जैलवक लवलवधता संरक्षण पररषद ् वा पररषद्िे तोकेको 

लनरीक्षण सलमलतहरूवाट गनछे । 

(२) ऄनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

५०.  वातावरण सरंक्षण योजना तजुनमा गने : (१) कायनपालिकािे वातावरण तथा जैलवक लवलवधता 

संरक्षण योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन गनेछ । 

(२) कायनपालिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गदान वातावरण संरक्षण, जैलवक 

लवलवधताको संरक्षण र प्रवर्द्नन, दीगो ईपयोग र वातावरणीय र जैलवक लवलवधताका स्रोतहरूको 

परम्परागत र स्थानीय ऄभ्यासहरूिाइ समेत समावेि गनुनपनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको वातावरण तथा जैलवक लवलवधता संरक्षण योजना बनाईँदा 

मलहिा, ऄपाङ्खगता भएका व्यलि, बािबालिका, जषे्ठ नागररक र अर्तथक रुपमा लवपन्न 

समुदायिाइ लविेष प्राथलमकता ददनुपनेछ । 

(४) वातावरण संरक्षण योजनामा समावेि गनुनपने लवषयवस्तु तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद-७ 

कसरू, जररवाना तथा क्षलतपतुी 

५१. कसरू : कसिै ेदहेायको कुन ैकाम गरेमा यस ऐन बमोलजम कसरू गरेको मालननछे :-  

(क) कायनपालिकािे तोदकददएको समय र स्थान बाहके ऄन्यत्र फोहरमैिा लनष्कािन 

गने,  

(ख) कण्टेनर वा फोहरमैिा संकिन केन्रमा रालखएको फोहरमैिा ऄनालधकृत तवरि े

प्रयोग गने,  

(ग) फोहरमैिा संकिन केन्रमा रालखएको कण्टेनर तोडफोड गने, क्षलत पुर् याईन,े 

रालखएको स्थानबाट हटाईने वा संकिन केन्रमा कुनै नोक्सानी पुर् याईन,े  

(घ) यस ऐन बमोलजम ऄनुमलत नलिइ फोहरमैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  
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(ड) यस ऐन बमोलजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको िालग प्रदान गररएको ऄनुमलतपत्रमा 

ईल्िेलखत ितनहरु ईल्िङ्ख घन गने, 

(च) फोहरमैिा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरमैिा थपुाने ठाईँमा कुनै पलन 

दकलसमको हालनकारक पदाथन फाल्ने, राख्ने वा थुपान ेवा थपुानन िगाईने, 

(छ) घर, कम्पाईण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक वा ऄन्य सावनजलनक स्थानमा 

राख्ने, फाल्ने वा थुपाने वा थपुानन िगाईने, 

(ज) फोहरबाट लनस्केको दलूषत पानी (लिचेट) वा ढि चुहाइ ऄन्य व्यलिको घर वा 

जगगा प्रदलूषत गराईन,े  

(झ) सडक वा ऄन्य सावनजलनक स्थानमा सरसफाइ तथा फोहरमैिा संकिन गनन 

कायनपालिकािे तोकेको समय वा सफाइ गदानको समयमा त्यस्तो ठाईँमा कुनै पलन 

दकलसमको सवारी साधन लबसाईने वा लबसाआ राखेको सवारी साधन हटाईन 

आन्कार गने,  

(ञ) कायनपालिकािे तोकेको ठाईँमा बाहके जनस्वास्थ्यमा प्रलतकूि ऄसर पने गरी 

सडक वा ऄन्य सावनजलनक स्थानमा कुनै पलन दकलसमको हालनकारक फोहरमैिा 

राख्ने, फाल्ने, थुपाने वा लनष्कािन गने,  

(ट) रासायलनक फोहरमैिा, औद्योलगक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा 

हालनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा लनष्कािन गने वा गराईने, 

ईत्सजनन गन ेवा गराईन,े  

(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे ईद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट लनस्कन े

हालनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा लनष्कािन गने वा गराईने,  

(ड) फोहरमैिा संकिन, ढुवानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापनमा बाधा ऄवरोध लसजनना 

गने,  

(ढ) फोहरमैिा संकिन, ढुवानी तथा ऄलन्तम लनष्कािन स्थिमा ऄवरोध, बन्द, घेराई 

वा फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनमा हडताि गने वा गराईन,े  

(ण) फोहरमैिा ऄत्यालधक ईत्पादन हुने वस्त ुभनी नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा 

सूचना प्रकािन गरी प्रलतबन्ध िगाएको कुनै वस्त ुईत्पादन तथा लबक्री लवतरण 

गने,  

(त) प्रचलित कानून बमोलजम तोदकएको मापदण्ड लवपररत रासायलनक लवषादीको 

अयात गने वा समयावलध सदकएको रासायलनक लवषादी प्रचलित कानून र 

मापदण्ड बमोलजम नष्ट गने लजम्मेवारी पूरा नगन,े 

(थ) स्रोत मै फोहरमैिाको पृथकीकरण नगरी फोहरमैिा लमसाएर लनष्कािन गने,  



 
 

Page 21 of 24 
 

(द) मरेको वा मारेको पिुपन्छी र सोको िादी, ्वाँख, हड् डी तथा माछाको कत्िा 

अदद सावनजलनक स्थि, सडक, गल्िी, चोकमा राख्न,े फाल्ने वा थुपान,े 

(ध)  लनमानण सामग्री जथाभावी र िामो समयसम्म थुपारी सडकमा ऄवरोध गने वा 

फोहरमैिा पान,े 

(न)  सडकमा जीवजन्तु खुल्िा छोड्ने वा जीवजन्तुिाइ ददसालपसाव गराईने, 

(प)  गाईँपालिकािे अफ्नो सडक क्षेत्रालधकार लभत्र रोपेका तथा संरक्षण गरेका 

बोटलवरुवाहरु ईखेल्ने, नष्ट गने वा गराईने,  

(फ)  समुदाय वा सावनजलनक स्थानमा मानव स्वास्थ्यमा प्रलतकूि ऄसर पने गरी ध्वनी 

प्रदषुण गने, गराईने । 

५२. सजाय तथा जररवाना : (१) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कसैिे दहेायको कायन गरेमा दहेाय 

बमोलजमको सजाय तथा जररवाना गनेछ :   

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बमोलजमको कसूर गने व्यलििाइ कायनपालिकाि े

पलहिो पटक भए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना, दोस्रो पटक सोही 

कसूर गरेमा पाँच हजार रुपैयाँदलेख दि हजार रुपैयाँसम्म जररवाना र 

सोही कसरू तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको िालग 

पन्र हजार रुपैयाँका दरिे जररवाना गरी फोहरमैिा ईठाईँदा िाग्ने खचन 

समेत लनजबाट ऄसूि ईपर गनन सके्नछ । 

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख), (झ), (प) र (फ) बमोलजमको कसूर गनेिाइ 

कायनपालिकािे पाँच सय रुपैयाँदलेख पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनन 

सके्नछ । 

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोलजमको कसूर गनिेाइ कायनपालिकािे पन्र 

हजार रुपैयाँदलेख पचास हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गरी कण्टेनर वा 

संकिन केन्र व्यवस्थापन गनन िाग्ने खचन ऄसूि ईपर गनन सके्नछ । 

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोलजमको कसरू गनेिाइ कायनपालिकाि े

पन्र हजार रुपैयाँदलेख पचास हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गरी ऄनुमलत 

नलिएसम्म त्यस्तो कायन गनन रोक िगाईनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बमोलजमको कसरू गनेिाइ कायनपालिकािे पाँच 

हजार रुपैयाँदलेख पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनन सके्नछ र त्यस्तो 

वस्तु वा पदाथनबाट कुन ैक्षलत भआसकेको भए त्यस्तो क्षलत बापतको रकम 

समेत कसरूदाताबाट ऄसूि ईपर गनन सके्नछ ।  

(च) दफा ५१ को खण्च (छ), (ज) र (द) बमोलजमको कसूर गनेिाइ 

कायनपालिकािे पाँच हजार रुपैयाँदलेख पन्र हजार रुपैयाँसम्म जररवाना 

गनन सके्नछ । 
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(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोलजमको कसरू गनेिाइ कायनपालिकािे तीस 

हजार रुपैयाँदलेख पचास हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनन सके्नछ । 

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोलजमको कसूर गनेिाइ 

कायनपालिकािे पचास हजार रुपैयाँदलेख एक िाख रुपैयाँसम्म जररवाना 

गनन सके्नछ र सोही कसूर पुन: गरेमा पलहिो पटक गरेको जररवानाको 

दोब्बर जररवाना गरी प्रचलित काननू बमोलजम ऄनमुलत रद्द गननको 

िालग सम्बलन्धत लनकायमा िेलख पठाईन सके्नछ । 

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमलजमको कसूरिाइ प्रचलित संघीय 

कानून बमोलजम सजाय हुनछे । 

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोलजमको कसरू गनेिाइ कायनपालिकािे प्रत्येक 

पटक पाँच सय रुपैयाँ जररवाना गनन सके्नछ । 

(ट) दफा ५१ को खण्ड (ध) र (न) बमोलजमको कसूर गनेिाइ कायनपालिकाि े

प्रत्येक पटक पाँच सय दलेख पाँच हजार रुपैयाँसम्म जररवाना गनन सके्नछ; 

पुनः कसूर दोहोर् याईनेिाइ दोब्बर जररवाना गररनेछ साथै लनमानण 

सामग्रीको हकमा सामान जफत गररनेछ ।  

(२) वातावरण सरंक्षण सम्बन्धमा कसैिे दहेायको कायन गरेमा कायनपालिकाि े दहेाय 

बमोलजमको जररवाना गनेछ : 

(क)  संलक्षप्त वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत गराईन ु पने प्रस्तावको 

हकमा त्यस्तो प्रलतवेदन स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत प्रलतवेदन लवपरीत 

हुने कायन गरेमा पाँचिाख रुपैयाँसम्म,  

(ख) प्रारलम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रलतवेदन स्वीकृत नगराइ वा स्वीकृत 

प्रलतवेदन लवपरीत हुन े कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा दििाख 

रुपैयाँसम्म । 

(३) कसैिे ईपदफा (२) बमोलजमको कायन गरेमा कायनपालिकाि ेतुरुन्त रोकी वातावरणीय 

ऄध्ययन प्रलतवेदन स्वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोलजम त्यस्तो प्रलतवेदन स्वीकृत गराईन र त्यस्तो 

कायन भएकोमा सो कायनिाइ सुधार गनन अदिे ददनेछ र यसरी ददआएको अदिे बमोलजम गनुन 

सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थाको कतनव्य हुनेछ । यसरी ददआएको अदिे बमोलजम कायन नभएमा 

कायनपालिकाि ेईपदफा (२) बमोलजम गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) ईपदफा (२) मा ईलल्िलखत लवषय बाहके कसैिे यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको 

लनयम, लनदलेिका, कायनलवलध वा मापदण्ड लवपरीतका कुनै कायन गरेमा कायनपालिकािे त्यस्तो कायन 

गनन बन्दजे िगाइ तीन िाख रुपैयाँसम्म जररवाना गरी दइु मलहनालभत्र यो ऐन वा यस ऐन 

बमोलजम बनेको लनयम, लनदलेिका, कायनलवलध वा मापदण्ड बमोलजमको कायन गनन अदिे ददन 

सके्नछ । यसरी ददएको अदिे बमोलजम कायन नभएमा यस ईपदफा बमोलजम गररएको जररवानाको 

तेब्बर जररवाना िाग्नेछ । 



 
 

Page 23 of 24 
 

(५) ईपदफा (३) वा (४) बमोलजम ददएको अदिे बमोलजमको कायन नभएमा त्यस्तो 

कायनमा बन्दजे िगाआनेछ र त्यस्तो व्यलि वा संस्थािाइ कािो सूचीमा राख्ने सम्बन्धमा अवश्यक 

कारबाही गनन कायनपालिकाि ेलसफाररस सलहत संघ र प्रदिे सरकारमा पठाईनु पनेछ । 

(६) यस दफा बमोलजम जररवाना गनुन ऄलघ जररवाना गनन िागेको व्यलि वा संस्था वा 

अयोजनािाइ सफाआ पेि गने मनालसब मौका ददनु पनेछ । 

५३.    क्षलतपरू्तत :  (१) कसिैे यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको लनयम, लनदलेिका वा मापदण्ड लवपरीत 

प्रदषूण गरेको वा जोलखमपूणन फोहर लनष्कासन गरेको वा कुन ैदघुनटनाजन्य प्रदषूणका कारणबाट 

कुनै व्यलि वा संस्थािाइ कुनै हानी नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो कायनबाट पीलडत व्यलि वा 

संस्थािे अफूिाइ पुग्न गएको क्षलत बापत कायनपालिका वा तोदकएको लनकायबाट क्षलतपूर्तत भराइ 

पाईन लनवेदन ददन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम परेको लनवेदन सम्बन्धमा छानलबन तथा जाचँबुझ गदान 

लनवेदकिाइ हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षलतको यदकन गरी त्यसरी हालन नोक्सानी पुर् याईन े

व्यलि, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीलडतिाइ मनालसब क्षलतपूर्तत भराइ ददनु पनेछ । 

(३) गाईँपालिकाको कुनै लनकाय वा गाईँपालिकाको स्वालमत्व र लनयन्त्रणमा रहकेो 

संस्थािे प्रदषूण गरी क्षलत पुगेको लवषयमा परेको लनवेदन सम्बन्धमा छानलबन गनन कायनपालिकािे 

मनोनयन गरेको तीन जना लवज्ञ रहकेो सलमलत गठन हुनछे र सो सलमलतको लसफाररसको अधारमा 

ईपदफा (२) वा (३) बमोलजम क्षलतपूर्तत भराइ ददनु पनेछ । 

(४) यस दफा बमोलजम क्षलतपूर्तत लनधानरण गने अधार र ऄन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम 

हुनेछ । 

५४.  लनवदेन ददन सके्न : (१) कसैिे यस ऐन लवपररत वातावरणीय ऄध्ययन प्रलतवेदने स्वीकृत नगराइ वा 

स्वीकृत प्रलतवेदन लवपरीत हुने गरी प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा वा यस ऐन लवपररत हुन ेकायन गरेमा 

वा गनन िागेमा गाईँपालिका वा गाईँपालिकािे तोकेको ऄलधकारी समक्ष लनवेदन ददन सके्नछ । 

५५. पनुरावदेन : (१) दफा ५२ बमोलजम भएको जररवाना ईपर लचि नबुझ्ने पक्षिे ईि जररवाना 

ईपर सम्बलन्धत लजल्िा ऄदाितमा पैंलतस ददनलभत्र पुनरावेदन गनन सके्नछ ।  

(२) दफा ५३ बमोलजम क्षलतपूर्तत लनधानरण सम्बन्धमा भएको लनणनय ईपर लचि नबुझ्ने 

पक्षिे पैंलतस ददनलभत्र सम्बलन्धत लजल्िा ऄदाितमा पुनरावेदन ददन सके्नछ । 

५६. सहुलियत तथा सलुवधा प्रदान गनन सके्न : वातावरण तथा जैलवक लवलवधता संरक्षणमा सकारात्मक 

प्रभाव पाने कुनै ईद्योग, व्यवसाय, प्रलवलध वा प्रदक्रयािाइ प्रोत्सालहत गनन काननू बमोलजम प्रदान 

गररएको सहुलियत तथा सुलवधाको ऄलतररि गाईँपालिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकालित 

गरर सहुलियत तथा सुलवधा प्रदान गनन सके्नछ । 
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पररच्छेद- ८ 

लवलवध 

५७. ढुङ्खगा, लगट्टी, वािुवा, माटोको ईत्खनन,् सकंिन, ईपयोग, लवक्री तथा लवतरण सम्बन्धमा : (१) 

गाईँपालिका क्षेत्रालधकार लभत्र रहकेा ढुङ्खगा, लगट्टी, वािुवा तथा माटोको ईत्खनन,् संकिन, 

ईपयोग, लबदक्र तथा लवतरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको मापदण्ड ऄनुरुप 

हुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको मापदण्डको ऄधीनमा रही गाईँपालिकािे अफ्नो छुटै्ट 

मापदण्ड र कायनलवलध बनाईन सके्नछ । 

५८. भ-ूईपयोग योजना र भलूम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चािन :  संघीय तथा प्रदिे काननूको ऄलधनमा 

रही गाईँपालिकािे स्थानीय तहको भ-ूईपयोग योजना र भूलम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चािन गनन 

सके्नछ ।  

५९. समन्वय र सहजीकरण गन े : वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बलन्ध रालिय तथा 

प्रादलेिक ऄलभयानमा गाईँपालिकािे अवश्यक समन्वय तथा सहयोग गनेछ । 

६०. सवके्षण : गाईँपालिकािे अफ्नो क्षेत्रमा रहकेो वातावरणीय तथा जैलवक लवलवधताको वस्तुलस्थलत 

बुझ्न तथा यदकन गनन अवलधक रुपमा तोदकए बमोलजमको ढाँचामा वातावरणीय तथा जैलवक 

लवलवधता सवेक्षण गनन सके्नछ । 

६१. गनुासो व्यवस्थापन : कायनपालिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैलवक लवलवधता 

सम्बन्धी गुनासो र ईजरुीको संकिन गने र त्यसको सम्बोधनको िालग एक ऄलधकारी तोक्न सके्नछ । 

६२. परामिन लिन सके्न : गाईँ सभा, कायनपालिका वा वातावरण, सरसफाइ तथा लवपद ् व्यवस्थापन 

आकाइिे यस ऐनको कायानन्वयनको िालग सम्बलन्धत लवषयका लवज्ञसँग सल्िाह र परामिन 

लिनसके्नछ । 

६३. ऄलधकार प्रत्यायोजन गनन सके्न : कायनपालिकािे यस ऐन ऄन्तगनत तोदकएको लजम्मेवारी तथा 

ऄलधकार वातावरण, सरसफाइ तथा लवपद ्व्यवस्थापन आकाइमा प्रत्यायोजन गनन सके्नछ । 

६४. प्रचलित काननू बमोलजम हुने : यस ऐनमा िेलखए जलत कुरामा यस ै ऐन बमोलजम र ऄन्यमा 

प्रचलित काननू बमोलजम हुनछे ।   

६५. लनयम बनाईन सके्न : यस ऐनको कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे अवश्यक लनयम बनाईन 

सके्नछ र त्यस्तो लनयम गाईँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन पिात िागू हुनेछ । 

६६. मापदण्ड, लनदलेिका तथा कायनलवलध बनाईन सके्न : यस ऐन कायानन्वयनको िालग कायनपालिकाि े

अवश्यक मापदण्ड, लनदलेिका तथा कायनलवलध बनाईन सके्नछ । 

६७.  खारेजी र बचाई : (१) यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु संघीय र प्रदिे कानूनसँग बालझएमा बालझएको 

हदसम्म स्वतः खारेज हुनेछ । 

  (२) यस ऄलघ प्रचलित काननू बमोलजम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोलजम भए 

गरेको मालननेछ । 


