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जोरायल गाउँपाललकाको सूचना 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ को दफा १०२ 

उपदफा (३) बमोजिम सर्वसाधारण िनताको 

िानकारीका लाजि  प्रकाशन िररएको छ: 

र्ातार्रण तथा प्राकृजतक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ 

प्रस्तार्ना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने 

नागररकको मौलिक अलिकारको संरक्षण गनन, प्राकृलतक 

स्रोतको समलुित उपयोग एव ं दीगो व्यवस्थापन गनन, 

वातावरण र लवकासबीि सन्तिुन कायम गनन तथा 

प्राकृलतक स्रोत, वातावरण र जैलवक लवलविताको संरक्षण 

गनन वाञ्छनीय भएकािे,  
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नेपािको संलविानको िारा २२१ बमोलजम 

अनसुिूी ८ र अनसुिूी ९ मा उल्िेलित वातावरण, 

प्राकृलतक स्रोत र जलैवक लवलविता सम्बन्िी स्थानीय 

तहको अलिकार कायानन्वयनका िालग काननूी व्यवस्था 

गनन, जोरायि गाउाँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारजभिक 

 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारभि : (१) यस ऐनको नाम 

जोरायि गाउाँपालिकाको "वातावरण तथा 

प्राकृलतक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७" रहकेो छ ।  

(२) यो ऐन जोरायि गाउाँपालिकाको 

स्थानीय राजपत्रमा सिूना प्रकालित गरेको 

लमलतदलेि प्रारम्भ हुनेछ।  

२. पररिाषा :  लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन 

निागमेा यस ऐनमा,- 

(क)  "अनकुुिन" भन्नािे जिवाय ू

पररवतननको असर र सम्भाव्य 

जोलिमको आाँकिन गरी 

पररवलतनत जिवाय ू सहुाउाँदो 

अनकुुि हुने गरी रुपान्तरण 

गने तथा थप हानी नोक्सानी 
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रोकथाम वा न्यलूनकरण गने 

कायन सम्झन ुपछन । 

(ि)   "उत्सजनन" भन्नािे कुनै 

लनलित क्षेत्रबाट लनलित समय 

अवलिमा वातावरणमा 

हररतगहृ गयााँस वा अन्य कुनै 

गयााँस वा िवुााँ लनष्कासन गने 

कायन सम्झन ुपछन। 

(ग)    "कायनपालिका" भन्नािे 

जोरायि गाउाँपालिकाको 

कायनपालिकािाई सम्झन ुपछन। 

(घ)   “िलु्िा के्षत्र” भन्नािे 

मालनसहरु जमघट हुन सक्ने, 

लवलभन्न कायनक्रम र पवन 

मनाउन सक्ने, सावनजलनक लहत 

तथा लवपद ् व्यवस्थापनमा 

समते सहयोग पुगने गरी 

सरुलक्षत गररएको िलु्िा स्थि 

सम्झन ुपछन ।  

(ङ)   "जिवायू पररवतनन" भन्नािे 

िामो समयको अन्तरािमा 

प्राकृलतक रुपमा हुन े

जिवायकूो उतारिढावका 
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अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 

रुपमा मानवीय लक्रयाकिापिे 

वायमुण्डिको बनोटमा हुने 

फेरवदिका कारण पथृ्वीको 

जिवायूमा क्रमि: दिेा पने 

पररवतनन सम्झन ुपछन।  

(ि)   "जोलिमपणून फोहर" भन्नािे 

प्राकृलतक वातावरणमा ह्रास 

ल्याउने र मानव तथा अन्य 

प्राणीको स्वास्थ्यमा हालन 

नोक्सानी परु् याउने लवलभन्न 

रुपमा लनष्कालित वस्त,ु पदाथन 

तथा रेलडयो लवलकरणिाई 

सम्झन ुपछन।  

(छ)  “जलैवक लवलविता” भन्नािे 

पाररलस्थलतकीय प्रणािी (इको 

लसस्टम) को लवलविता, 

प्रजालतय लवलविता (स्पेलसज 

डाइभरलसटी) तथा विंाणगुत 

लवलविता (जनेेलटक 

डाइभरलसटी) सम्झन ुपछन ।  

(ज)   “तोलकएको” वा “तोलकए 

बमोलजम” भन्नािे यस ऐन 
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अन्तगनत बनेको लनयम, 

कायनलबिी वा लनदलेिकामा 

तोलकएको वा तोलकए 

बमोलजम सम्झन ुपछन ।  

(झ)   “लनष्कािन” भन्नािे ध्वलन, 

ताप वा फोहरमिैा फाल्ने, 

थपुाने, वा लनष्कािन गने कायन 

सम्झन ुपछन । 

(ञ)   "पररषद" भन्नािे दफा ४८ 

बमोलजमको स्थानीय 

वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत 

संरक्षण पररषद सम्झन ुपछन। 

(ट)   “प्रदषूण” भन्नािे फोहरमिैा, 

रसायन, ध्वलन वा लवद्यतुीय, 

लवद्यतुीय-िमु्वकीय तरंगका 

कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतनन गरी 

वातावरणमा उल्िेिनीय ह्रास 

ल्याउन,े क्षलत परु् याउने वा 

वातावरणको िाभदायी वा 

उपयोगी प्रयोजनमा हालन 

नोक्सानी परु् याउन े

लक्रयाकिाप सम्झन ुपछन । 
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(ठ)   “प्रस्ताव” भन्नािे लवद्यमान 

वातावरणीय अवस्थामा 

पररवतनन ल्याउन सक्ने 

लकलसमको स्थानीय सरकार वा 

स्थानीय काननू बमोलजम 

संञ्िािन गररने वा अनमुलत 

प्राप्त लवकास कायन, भौलतक 

लक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको 

पररवतनन गने कुनै योजना, 

आयोजना वा कायनक्रम 

सञ्िािन गने सम्बन्िमा 

तयार गररएको प्रस्ताव सम्झन ु

पछन । 

(ड)   “प्रस्तावक” भन्नाि े

प्रस्तावको स्वीकृलतको िालग 

लनवदेन लदने र त्यस्तो प्रस्ताव 

कायानन्वयन गनन स्वीकृलत प्राप्त 

व्यलि, सरकारी, अिन सरकारी 

वा गरै सरकारी लनकाय वा 

संस्था सम्झन ुपछन। 

 (ढ)   “फोहरमिैा” भन्नािे घरेि ु

फोहरमिैा, औद्योलगक 

फोहरमिैा, रासायलनक 

फोहरमिैा, स्वास्थ्य 
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संस्थाजन्य फोहरमिैा वा 

हालनकारक फोहरमिैा सम्झन ु

पछन र सो िब्दिे तत्काि 

प्रयोग हुन नसक्ने अबस्थामा 

रहकेो, फालिएको वा 

सडेगिेको वातावरणमा ह्रास 

आउने गरी लनष्कािन गररएको 

तरि, ठोस, गयास, िेदो, िवूााँ, 

ििूो, लवद्यतुीय तथा सिूना 

प्रलवलिका िालग प्रयोग भएका 

िगायतका पदाथन वा त्यस्तै 

प्रकारका अन्य वस्तहुरु वा 

अनालिकृत रुपमा सावनजलनक 

स्थिमा टााँलसएको पोष्टर, 

पम््िेट तथा कायनपालिकाि े

समय समयमा सिूना प्रकािन 

गरी फोहरमिैा भलन 

तोलकलदएका अन्य वस्त ु

समतेिाई सम्झन ुपछन ।  

(ण)   "वन" भन्नािे पणून वा 

आलंिक रुपमा रुि वा 

बट्ुयानिे ढालकएको के्षत्र 

सम्झन ुपछन ।  
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(त)   "वन पैदावार" भन्नािे वनमा 

रहकेा वा पाइएका वा वनबाट 

ल्याइएका दहेायका पैदावार 

सम्झन ुपछन:-  

 (१)   काठ, दाउरा, 

गोि, िरैकि, 

िोटो, काठको 

तेि, बोक्रा, 

घााँस, िाहा, 

लपपिा-लपपिी 

 (२)   रुि, लवरुवा, 

पात, डााँठ, 

फि, बीज, 

फूि, भवुा, 

जरा, गानो, 

बोक्रा, 

गमरजीन, 

िोहवान, 

जङ्गिी 

जडीबटुी एवं 

गरैकाष्ठ वन 

पैदावार, 

जङ्गिी मह, 

वनस्पलत तथा 
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लतनको लवलभन्न 

भाग वा सकू्ष्म 

अङ्ग, 

 (३)   िट्टान, माटो, 

िनु ढुङ्गा, 

ढुङ्गा, लगट्टी, 

बािवुा वा 

अन्य 

िलनजजन्य 

पदाथन वा  

 (४)   वन्यजन्त,ु 

पिपुंक्षी वा 

वन्यजन्तकुो 

ओिटेोपहार ।  

 (थ)   “वातावरण” भन्नािे 

प्राकृलतक, सांस्कृलतक र 

सामालजक प्रणािीहरु, 

आलथनक तथा मानवीय 

लक्रयाकिापहरु र यीनको 

अवयवहरु तथा ती 

अवयवहरुको लबिको 

अन्तरलक्रया तथा अन्तर 

सम्बन्ि सम्झन ुपछन । 
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(द)   "वातावरणीय अध्ययन" 

भन्नािे  कुन ै  प्रस्तावको 

 कायानन्वयन  गदान  त्यसवाट 

वातावरणमा पने प्रलतकूि 

 प्रभाव  लनराकरण वा 

न्यलूनकरण गननको िालग 

अविम्वन गररने उपायका 

सम्बन्िमा गररने संलक्षप्त 

वातावरणीय अध्ययन वा 

प्रारलम्भक वातावरणीय 

परीक्षण सम्झन ुपछन ।  

(ि)   “सम्पदा” भन्नाि े

गाउाँपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा 

प्राकृलतक, सांस्कृलतक, 

ऐलतहालसक, परुातालत्वक, 

वजै्ञालनक, आध्यालत्मक, 

सौन्दयनपरक वा सामालजक 

दृलष्टबाट महत्वपूणन मालनने 

कुनै पलन वस्त,ु भौलतक 

संरिना स्थान, वनस्पलत तथा 

जीव जन्त ुसम्झन ुपछन।  

(न)   “लसमसार” भन्नािे भलूमगत 

जिस्रोत वा वषानतका कारण 

पानीको पररणाम रहने वा 
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प्राकृलतक वा मानव लनलमनत, 

स्थायी वा अस्थायी जमकेा 

वा वगकेा, स्वच्छ वा नलुनिो 

पानी भएको िालपिो जलमन 

(Swamp) दिदिे जलमन 

(Marsh) नदीबाट प्रभालवत 

जलमन (Riverine 

Floodplain), ताि 

(Lake) पोिरी (Pond) 

जिभण्डार क्षेत्र (Water 

Storage Areas) र  यलह 

प्रकृलतका कृलष जलमन 

(Agriculture Land) 

समतेिाई सम्झन ुपछन । 

 (प)   “संरक्षण” भन्नािे वातावरण, 

जलैवक लवलविता तथा 

सम्पदाको सरुक्षा, स्याहार, 

सम्भार, सम्वर्द्नन, 

व्यवस्थापन तथा सदपुयोग 

सम्झन ुपछन ।  

पररच्छेद - २ 

र्ातार्रण संरक्षण 
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३. र्ातार्रण संरक्षण िननवपने : (१) आफ्नो 

के्षत्रालिकार के्षत्र लभत्र वातावरण संरक्षण गने 

प्रमिु लजम्मेवारी गाउाँपालिकाको हुनेछ ।  

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्नन र 

वातावरणमतै्री समाज लनमानणमा योगदान गनुन 

नागररकको कतनव्य हुनेछ। 

४. र्ातार्रण संरक्षण जर्शेष के्षत्र जनधावरण िनव 

सक्ने : (१) प्रिलित भ-ूउपयोग नीलत 

समतेिाई मध्यनजर गरी गाउाँपालिकालभत्र 

वातावरणका दृलष्टिे संरक्षण आवश्यक रहकेो 

क्षेत्र पलहिान गरी त्यस्तो क्षेत्रिाई 

कायनपालिकाबाट लनणनय गरी वातावरण संरक्षण 

लविेष क्षेत्र लनिानरण गनन सक्नेछ ।  

(२) कुनै सडक, भवन, नदी 

व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौलतक पवूानिार 

लनमानण गदान लनमानण कायनको प्रारलम्भक अध्ययन 

प्रलक्रया िरुु हुनु अगालड नै संघ र प्रदिेका 

सम्बलन्ित लनकायसाँग समन्वय गरी 

कायनपालिकािे कुनै के्षत्र लविेषिाई वातावरण 

संरक्षण गने उद्दशे्यिे िलु्िा वा हररयािी 

क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै के्षत्र वा स्थान लविषेमा 

अत्यलिक वातावरणीय प्रदषूण, भूूःस्ििन, 
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प्राकृलतक सम्पदाको अत्यलिक दोहन वा 

प्राकृलतक लवपलि हुन गई जनस्वास्थ्य वा 

वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको वा पन े

सम्भावना दलेिएको अवस्थामा कायनपालिकािे 

प्रदिे सरकार र संघीय सरकारसाँग समन्वय गरी 

त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वातावरणीय दृलष्टिे 

संवदेनिीि के्षत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१), (२) र (३) 

बमोलजमको वातावरण संरक्षण लविेष के्षत्र, 

िलु्िा वा हररयािी के्षत्र र संवदेनिीि के्षत्रको 

व्यवस्थापन तोलकए बमोलजम कायनपालिकाबाट 

हुनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोलजम 

व्यवस्थापन गदान कायनपालिकािे आवश्यकता 

अनसुार संघ र प्रदिेसाँग समन्वय गनेछ। 

५. सभपदाको संरक्षण िननवपने : (१) गाउाँपालिका 

के्षत्रलभत्र रहकेा सम्पदाको संरक्षण गनुन 

गाउाँपालिका, नागररक र सम्बलन्ित लनकायको 

कतनव्य हुनेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िालग 

कायनपालिकािे सरकारी तथा समदुायसाँग 

समन्वय तथा साझदेारी गनन सक्नेछ। 
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६. र्ातार्रणीय अध्ययन िननवपने : (१) प्रिलित 

काननू तथा मापदण्ड बमोलजम प्रस्तावकिे 

प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गनुन पनेछ । 

(२) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको 

अलिकारक्षेत्र लभत्र पने लवषयसाँग सम्बलन्ित 

लवकास लनमानण सम्बन्िी कायन वा आयोजना 

सम्बन्िी प्रस्तावको संलक्षप्त वातावरणीय 

अध्ययन प्रलतवदेन वा प्रारलम्भक वातावरणीय 

प्रलतवदेन तयारी गरी पेि गनुन पनेछ ।  

 (३) प्रस्तावकिे उपदफा (२) 

बमोलजमको वातावरणीय अध्ययन प्रलतवदेन 

पेि गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन गने क्रममा 

वातावरणमा पननसक्ने प्रलतकूि प्रभाव र त्यसको 

न्यलूनकरणको िालग अपनाउन सलकने लवलभन्न 

लवकल्पहरूको लवस्ततृ लवष्िेषण गरी त्यस्ता 

लवकल्प मध्ये प्रस्ताव कायानन्वयन गनन उपयिु 

हुने लवकल्प र सो लवकल्प कायानन्वयन गनन 

सलकने आिार र कारण सलहत लसफाररस 

गनुनपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोलजमको संलक्षप्त 

वातावरणीय प्रलतवदेन वा प्रारलम्भक 

वातावरणीय परीक्षण स्वीकृलत सम्बन्िी प्रलक्रया 

तोलकए बमोलजम हुनेछ।  
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७.  मापदण्ड र िनणस्तर कायम िननवपने : (१) 

प्रस्तावकिे यस ऐन बमोलजम वातावरणीय 

अध्ययन प्रलतवदेन तयार गदान नेपाि सरकारिे 

लनिानरण गरेको मापदण्ड एव ं गणुस्तर कायम 

हुनेगरी तोलकए बमोलजमको ढााँिामा तयार 

गनुनपनेछ। 

८.     र्ातार्रणीय व्यर्स्थापन योिना तयार 

िननवपने : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन 

गनुन अगालड तोलकए बमोलजम वातावरणीय 

व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपनेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) 

बमोलजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना 

तयार गदान वातावरणीय प्रलतकूि प्रभाव 

न्यलूनकरणका उपायहरू मध्ये कुन कुन 

उपायहरू आयोजना लनमानणको क्रममा र कुन 

कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपलछ वा 

आयोजना कायानन्वयनको क्रममा अविम्बन 

गने हो सो को समते उल्िेि गनुनपनेछ। 

९.     प्रस्तार् स्र्ीकृत निराई कायावन्र्यन िनव 

नहुने : यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैिे पलन तोके 

बमोलजम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानन्वयन 

गनन गराउन ुहुाँदनै ।  
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१०.   प्रस्तार् सभबन्धी अन्य व्यर्स्था : (१) 

वातावरणीय प्रभाव मलू्यांकन हुने प्रस्तावहरु 

सम्बन्िी कायनलवलि प्रिलित संघीय तथा 

प्रादलेिक काननू बमोलजम हुनेछ । 

(२)संघीय तथा प्रादलेिक काननू 

बमोलजम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय 

प्रभाव मलू्यांकन सम्बन्िमा सम्बलन्ित संघीय 

तथा प्रादलेिक लनकायसाँग समन्वय गने 

लजम्मवेारी गाउाँपालिकाको [वातावरण िािा] 

को हुनेछ ।  

११. रोक लिाउन सक्ने : (१) कसैिे पलन यस ऐन 

र प्रिलित काननूिे तोके वमोलजमको 

लनकायवाट स्वीकृलत नलिई वा स्वीकृलत भए 

भन्दा लवपरीत हुने गरी कायानन्वयन गरेमा 

कायनपालिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयनमा 

रोक िगाउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम कुनै 

प्रस्ताव कायानन्वयन गनन रोक िगाइएकोमा 

त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट क्षलत पगुन 

गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै लकलसमको 

क्षलतपलुतनको िालग दाबी गनन पाउने छैन । 

१२.   अननकूलन योिना बनाउन सक्ने : (१) 

जिवाय ुपररवतननको प्रलतकूि असर न्यलूनकरण 
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र सम्भालवत जोलिमबाट बच्नका िालग 

कायनपालिकािे अनकूुिन योजना बनाई 

कायानन्वयन गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको 

अनकुुिन योजना बनाउाँदा जिवायू 

पररवतननको असरवाट वढी जोलिममा पने 

मलहिा, अपाङ्गता भएका व्यलि, 

बािबालिका, जषे्ठ नागररक र आलथनक रुपमा 

लवपन्न समदुायिाई लविेष प्राथलमकता 

लदनपुनेछ। 

(३) कायनपालिकािे लवकास 

आयोजना तजुनमा गदान जिवाय ू पररवतननको 

प्रलतकूि असर तथा जोलिमको व्यवस्थापन 

गने प्रयोजनको िालग नेपाि सरकारिे लनिानरण 

गरेको मापदण्ड बमोलजम प्राथलमकीकरण 

गनुनपनेछ। 

१३.    हररतिृह गयााँस उत्सिवन न्यूजनकरण 

कायवहरू िनव सक्ने :  (१) गाउाँपालिकािे 

हररतगहृ गयााँस उत्सजनन न्यलूनकरण गनन 

आवश्यक कायनक्रम सञ्िािन गनन सक्नेछ। 

(२) न्यलूनकरण सम्बन्िी अन्य 

व्यवस्था प्रिलित काननू बमोलजम हुनेछ। 
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१४. प्रदूषण रोकथाम तथा जनयन्त्रण िने :  (१) 

कसैिे पलन प्रिलित मापदण्ड लवपरीत वा 

जनजीवन, जन-स्वास्थ र वातावरणमा 

उल्िेिनीय प्रलतकूि प्रभाव पाने गरी प्रदषूण 

सजृना गनन वा गराउन हुाँदनै ।  

(२) तोलकएको मापदण्ड लवपरीत कुनै 

यालन्त्रक सािन, औद्योलगक प्रलतष्ठान, होटि 

रेषु्टरेण्ट वा अन्य ठाउाँ वा मािसामान वा 

वस्तवुाट ध्वलन, ताप, रेलडयोिमी लवलकरण, 

तरङ्ग वा फोहरमिैा वा दलुषत पानी लनष्कािन 

गनन गराउन हुाँदनै ।  

(३) उपदफा (१) लवपरीत कसैिे कुनै 

कायन गरी वातावरणमा उल्िेिनीय प्रलतकूि 

प्रभाव पारेको दलेिएमा गाउाँपालिकािे तत् 

सम्बन्िमा आवश्यक ितनहरु तोक्न वा त्यस्तो 

कायन गनन नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै लकलसमको पदाथन, इन्िन, 

औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा 

उल्िेिनीय प्रलतकूि प्रभाव परेको वा पने 

दलेिएमा प्रदिे र संघीय सरकारिाई सो को 

जानकारी गराई गाउाँपालिकािे स्थानीय 

राजपत्रमा सिूना प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथन, 

इन्िन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, 
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लवलक्र लवतरण, भण्डारनमा बन्दजे िगाउन 

सक्नेछ र आवश्यक कारवाहीका िालग 

लसफाररष गनेछ। 

(५) प्रदषूणको रोकथाम तथा लनयन्त्रण 

सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम 

हुनेछ।      

१५. प्रयोिशाला स्थापना िनव सक्ने : (१) 

वातावरण संरक्षण तथा प्रदषूण लनयन्त्रण 

सम्बन्िी कायनमा सहयोग परु् याउन 

गाउाँपालिकािे संघीय सरकार र प्रदिे 

सरकारसाँग समन्वय गरी आवश्यकता अनसुार 

लवलभन्न प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन वा संघ र 

प्रदिेिे स्थापना गरेका वा नेपाि सरकारिे 

मान्यता लदएको कुनै प्रयोगिािािाई सो 

कामको िालग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम स्थापना 

गररएका वा तोलकएका प्रयोगिािाको अन्य 

काम, कतनव्य र अलिकार तोलकए बमोलजम 

हुनेछ । 

१६. नमनना संकलन िनव जदननपने : कुनै पलन उद्योग, 

कारिाना, यन्त्र, सवारी सािन आलदबाट 

सजृना वा लनष्कािन हुने वा हुन सक्ने प्रदषूण, 

ध्वलन, ताप तथा फोहरमैिाको अध्ययन, 
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परीक्षण वा लवशे्लषण गननका िालग सम्बलन्ित 

व्यलि वा संस्थािे गाउाँपालिकाबाट 

अलिकारप्राप्त व्यलि वा संस्थािाई 

आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्त ुवा पदाथनको 

नमनूा संकिन गनन लदन ुपनेछ । 

१७.    र्ातार्रण जनरीक्षकको जनयनजि िनव सक्ने : 

गाउाँपालिकालभत्र प्रदषूण कम गने, हटाउने वा 

लनयन्त्रण गने तथा स्वीकृत वातावरणीय 

प्रलतवदेन अनसुार गनुनपने कामहरू प्रभावकारी 

रुपिे गनन गराउन, वातावरण संरक्षण सम्वलन्ि 

प्रिलित मापदण्डको पािना भए नभएको 

सम्बन्िमा अनगुमन तथा लनरीक्षण गनन 

कायनपालिकािे नेपाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त 

िलैक्षक संस्थाबाट वातावरण वा सोसाँग 

सम्बलन्ित लवषयमा कलम्तमा स्नातक हालसि 

गरेको व्यलििाई प्रिलित काननू बमोलजम 

लनिानररत मापदण्ड र प्रलक्रया पुरा गरी वातावरण 

लनरीक्षक लनयिु गनन सक्नेछ । 

१८. र्ातार्रण जनरीक्षकको काम, कतवव्य र 

अजधकार: (१) वातावरण लनरीक्षकको काम, 

कतनब्य र अलिकार दहेाय बमोलजम हुनेछूः– 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन 

अन्तगनत बनेको लनयम 



 

21 
 

तथा प्रिलित संघीय र 

प्रदिे काननू  तथा 

मापदण्ड बमोलजम 

प्रदषूण कम गने, 

हटाउने वा लनयन्त्रण गने 

कायन भए नभएको 

लनरीक्षण गने, 

(ि)  यो ऐन वा यस ऐन 

अन्तगनत बनेको लनयम 

तथा प्रिलित काननू र 

मापदण्ड  लवपरीत कुन ै

ठाउाँबाट प्रदषूण 

लनष्कािन सम्बन्िी 

नकरात्मक कायन गरे 

नगरेको सम्बन्िमा 

लनरीक्षण गने, 

(ग)  स्वीकृत वातावरणीय 

अध्ययन प्रलतवदेनमा 

तोलकएका सतन 

बमोलजम काम भए 

नभएको सम्बन्िमा 

स्थिगत जााँिबझु तथा 

लनरीक्षण गने, 
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(घ) िण्ड (क), (ि) र (ग) 

बमोलजम गररएको 

जााँिबझु तथा  लनरीक्षण 

प्रलतवदेन तोलकएको 

अलिकारी समक्ष पेि 

गन,े 

(ङ)   तोलकए बमोलजमका 

अन्य कायन गने, 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) 

र (ग) बमोलजम लनरीक्षण गने लसिलसिामा 

वातावरण लनरीक्षकिे सम्बलन्ित व्यलि, संस्था 

वा प्रस्तावकिाई पवून सिूना लदई कुनै घर, 

जगगा, भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी सािन, 

औद्योलगक संयन्त्र, औजार, मलेिनरी, जीव, 

वस्त,ु अलभिेि, कागजात वा अन्य 

मािसामान वा वस्तहुरुको लनरीक्षण, परीक्षण 

वा जााँिबझु गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम 

लनरीक्षणको लसिलसिामा वातावरण लनरीक्षकिे 

माग गरेको लववरण वा जानकारी उपिव्ि गराई 

आवश्यक सहयोग गनुन सम्बलन्ित व्यलि, 

संस्था वा प्रस्तावकको कतनव्य हुनेछ ।  
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(४) वातावरण लनरीक्षकको अन्य 

काम, कतनव्य र अलिकार तोलकए बमोलजम 

हुनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

फोहरमैला व्यर्स्थापन सभबन्धी व्यर्स्था 

 

१९.  फोहरमैलाको प्रबन्ध िने दाजयत्र् : (१) 

फोहरमिैाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्तरण 

केन्र (ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डलफि साइट, 

प्रिोिन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत 

फोहरमिैाको संकिन, अलन्तम लबसजनन तथा 

प्रिोिनका िालग आवश्यक पने पवूानिार तथा 

संरिनाको लनमानण तथा सञ्िािन गने 

लजम्मवेारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

(२) फोहरमिैा संकिन केन्र, 

स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोिन स्थिमा 

फालिएको वा रालिएको फोहरमिैा वा 

सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा भएको 

फोहरमिैा प्रबन्ि गने वा कुनै पलन लकलसमबाट 

प्रयोग गने लजम्मवेारी कायनपालिकाको हुनेछ । 

(३) यस दफाको प्रयोजनको िालग 

फोहरमिैा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा 
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प्रिोिन स्थिमा फालिएको वा रालिएको 

फोहरमिैा वा सरसफाईको लसिलसिामा जम्मा 

भएको कुनै पलन पदाथन फोहरमिैा मालननेछ ।  

२०.  फोहरमैला व्यर्स्थापन िने दाजयत्र्: (१) 

गाउाँपालिकालभत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापन गन े

गराउने दालयत्व कायनपालिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) जनुसुकै कुरा 

िेलिएको भए तापलन हालनकारक फोहरमिैा, 

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमिैा, रासायलनक 

फोहरमिैा वा औद्योलगक फोहरमिैा प्रिोिन र 

व्यवस्थापन गने दालयत्व लनिानररत मापदण्डको 

अिीनमा रही त्यस्तो फोहरमिैा उत्पादन गने 

व्यलि वा लनकायको हुनेछ ।  

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे 

हालनकारक फोहरमिैा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य 

फोहरमिैा रासायलनक फोहरमिैा तथा 

औद्योलगक फोहरमिैा प्रिोिन गरी बााँकी 

रहकेो फोहरमिैा तथा अन्य फोहरमिैाको 

व्यवस्थापन गरीलदन कायनपालिकािाई अनरुोि 

गरेमा वा कायनपालिकािे लनिानरण गरेको 

फोहरमिैा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन माग 

गरेमा कायनपालिकािे लनिानरण गरे बमोलजम 

सेवा िलु्क लिई फोहरमिैाको व्यवस्थापन 
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गररलदन वा फोहरमिैा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग 

गनन लदन सक्नेछ । 

(४) कायनपालिकािे सामदुालयक 

सरसफाई सम्बन्िी लनदलेिका बनाई िाग ूगनेछ। 

(५) फोहरमिैा व्यवस्थापनिे मानव 

स्वास्थ्यमा पारेको वा पान े प्रभावको जााँि 

पररक्षण र अनुसन्िान गने अलिकार सम्बलन्ित 

जनस्वास्थ्य अलिकारीसाँग हुनेछ ।  

(६) जााँि पररक्षणमा कुनै लनकायमा 

फोहरमिैा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी 

मानव स्वास्थ्यमा प्रलतकूि प्रभाव पारेको 

भलेटएमा कायनपालिकािे उि लनकायिाई 

समयम ै सिेत गराई प्रिलित काननू बमोलजम 

आवश्यक कारवाही गनेछ।   

२१.   फोहरमैला उत्पादन कम िने : (१) 

गाउाँपालिका लभत्र कुनै व्यलि, संस्था वा 

लनकायिे कुनै काम कारोबार गनन उत्पादन हुन े

फोहरमिैा यथािक्य कम गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” लभत्र लवसजनन हुन 

सक्ने फोहरमिैाको लवसजनन वा पनु: प्रयोगको 

व्यवस्था लमिाई बााँकी फोहरमिैा मात्र 

लनष्कािन गरी फोहरमिैाको पररणामिाई 
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घटाउन ु प्रत्येक व्यलि, संस्था वा लनकायको 

कतनव्य हुनेछ । 

स्पजिकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे 

गाउाँपालिका लभत्रको लनजी घर कम्पाउण्ड, 

औद्योलगक क्षेत्रको पररसर, अस्पताि वा 

स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योलगक 

प्रलतष्ठानको पररसर िगायत फोहरमिैा उत्पादन 

गने व्यलि, संस्था वा लनकायको पररसरिाई 

सम्झन ुपछन।   

२२. फोहरमैला पृथकीकरण : (१) 

कायनपालिकािे फोहरमिैािाई तोलकए 

बमोलजम जलैवक, अजलैवक र अन्य प्रकारमा 

लवभाजन गरी सो फोहरमिैािाई स्रोतमै 

छुट्याउने गरी तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम तोलकलदए 

बमोलजम फोहरमैिा स्रोतम ै छुट्याई संकिन 

केन्रसम्म परु् याउने दालयत्व त्यस्तो फोहरमिैा 

उत्पादन गने व्यलि, संस्था वा लनकायको हुनेछ 

र यसको िालग कायनपालिकािे आवश्यक 

प्रलवलि, मािसामान, उपकरण, कण्टेनर आलद 

उपिब्ि गराउन सक्नेछ । 
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२३.  फोहरमैलाको जनष्काशन : (१) फोहरमिैा 

लनष्कािनको समय, स्थान र तररका 

कायनपालिकािे लनिानरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

(२) हालनकारक फोहरमैिा वा 

रासायलनक फोहरमिैा उत्पादन गने व्यलि, 

संस्था वा लनकायिे त्यस्तो फोहरमिैा तोलकए 

बमोलजम व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हालनकारक फोहरमैिा वा 

रासायलनक फोहरमैिा संकिन केन्र वा 

स्थानान्तरण केन्रमा लनष्कािन गनन पाइने छैन ।

  

२४.   फोहरमैला व्यर्स्थापन केन्र : (१) 

कायनपालिकािे फोहरमिैािाई व्यवलस्थत 

रुपमा संकिन गनन प्रत्यक टोि वा वस्तीमा 

संकिन केन्र तोकी आवश्यक कण्टेनरको 

व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम संकिन 

केन्र तोक्दा यथािक्य टोि वा वस्तीका 

सबैिाई पायक पने गरी वातावरणीय रुपिे 

उपयिु स्थान तोक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको संकिन 

केन्रमा फोहरमैिा लनष्कािन र संकिन गने 
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समय र तररका कायनपालिकािे लनिानरण गरे 

बमोलजम हुनेछ ।  

२५. िोजिमपूणव फोहरको व्यर्स्थापन : (१) 

कुनै जोलिमपणून फोहरको संकिन, भण्डारण, 

प्रिोिन, लवक्री लवतरण, लवसजनन वा ओसार 

पसार गदान उत्पादक वा सञ्िािकिे 

जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रलतकूि असर नपन े

गरी उलित व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम जोलिमपणून 

फोहरको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा 

संञ्िािकिे आफ्नै ििनमा व्यवस्थापन गनुन 

पनेछ । 

(३) जोलिमपणून फोहर व्यवस्थापन 

सम्वन्िी अन्य प्रलक्रया तोलकए वमोलजम हुनेछ। 

२६. फोहरमैलाको न्यूजनकरण, पनन: प्रयोि तथा 

पनन: चक्रीय प्रयोि : (१) कायनपालिकािे 

फोहरमिैा न्यलूनकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: 

िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक 

कायन गनेछ र यसको प्रभावकारी कायानन्वयनका 

िालग आवश्यक लनदलेिका बनाई िाग ू गनन 

सक्नेछ ।  

(२) उद्योग उत्पादन ्यालकङ्ग गनन 

प्रयोग गरेको वस्तिुाई पुन: प्रयोग गरी 
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फोहरमिैाको पररणामिाई घटाउने काममा 

प्रोत्साहन गनन सम्बलन्ित उद्योगसाँग 

कायनपालिकािे समन्वय गनन सक्नेछ ।   

२७. अननमजत सभबन्धी व्यर्स्था : (१) यस ऐन 

बमोलजम कायनपालिकाको अनमुलत नलिई 

कसैिे पलन फोहरमिैा व्यवस्थापन सम्बन्िी 

काम गनन वा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहरमिैा व्यवस्थापन गनन 

िालहने स्वदिेी वा लवदेिी कम्पनी, संस्था वा 

लनकायिे दहेायको लववरण ििुाई अनुमलतको 

िालग कायनपालिकामा लनवदेन लदन ुपनेछ:- 

(क) फोहरमिैा 

व्यवस्थापन 

सम्बन्िी योजना, 

(ि) फोहरमिैा 

व्यवस्थापन 

सम्बन्िी आवश्यक 

जनिलि तथा 

प्रलवलिको लववरण, 

(ग) तोलकए बमोलजमको 

अन्य लववरण । 
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(३) उपदफा (२) बमोलजम पनन 

आएको लनवदेन उपर कायनपालिकािे 

आवश्यक जााँिबझु गरी अनमुलतपत्र लदन 

सक्नेछ ।  

(४) फोहरमिैाको व्यवस्थापन, पनु: 

िलक्रय प्रयोग, प्रिोिन र लवसजननमा आवश्यक 

पने प्रलवलि स्वदिेमा उपिब्ि हुन नसक्ने 

दलेिएमा त्यस्तो प्रलवलि उपिब्ि गराउन सक्ने 

कुनै लवदिेी कम्पनी, संस्था वा लनकायिाई 

सम्झौतामा उल्िेलित अवलिलभत्र त्यस्तो 

प्रलवलि हस्तान्तरण गने ितनमा नेपाि सरकारको 

स्वीकृलत लिई कायनपालिकािे उपदफा (३) 

बमोलजम अनमुलतपत्र लदन सक्नेछ ।  

(५) अनमुलतपत्र सम्बन्िी अन्य 

व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

२८.  फोहरमैला व्यर्स्थापनमा जनिी तथा 

सामनदाजयक के्षत्रको सलंगनता : (१) 

कायनपालिकािे आवश्यकता अनसुार यस ऐन 

बमोलजम अनमुलत प्राप्त लनजी के्षत्रका कम्पनी वा 

सामदुालयक के्षत्रबाट तोलकए बमोलजम 

प्रलतस्पिान गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमिैा 

व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (२) बमोलजम फोहरमिैा 

व्यवस्थापन गदान लनजी क्षेत्रका कम्पनीको 

हकमा दहेायका सबै वा कुनै र सामदुालयक एव ं

गरैसरकारी संघ, संस्थाको हकमा दहेायको कुन ै

काम गराउन सलकनेछ:- 

(क) फोहरमिैाको 

न्यलूनकरणका िालग 

जनिेतना 

अलभवलृर्द्, 

(ि) फोहरमिैा संकिन, 

(ग) फोहरमिैा ढुवानी, 

(घ) फोहरमिैाको 

प्रयोग, पनु: प्रयोग, 

पनु: िलक्रय प्रयोग 

वा प्रिोिन, 

(ङ) फोहरमिैा लवसजनन,  

(ि) बन्द पिात ्

व्यवस्थापन ।     

२९. प्रजतस्पधाव िराई फोहरमैला व्यर्स्थापनको 

जिभमा जदने : (१) कायनपालिकािे यस ऐन 

बमोलजम लनजी के्षत्र वा सामदुालयक संस्थाबाट 

फोहरमिैा व्यवस्थापन गराउाँदा बोिपत्र 
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आह्वान गरी प्रलतस्पिान गराई व्यवस्थापकको 

छनौट गरी व्यवस्थापन गने लजम्मा लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमिैा 

व्यवस्थापकको छनौट गदान दहेायका आिारमा 

गनुन पनेछ:- 

(क) कायनपालिकािाई 

बझुाउन कबिु 

गरेको रकम, 

(ि) फोहरमिैाबाट ऊजान 

िलि उत्पादन गने 

वा प्राङ्गाररक मि 

उत्पादन गने क्षमता, 

पूाँजी, प्रलवलि र 

जनिलिको क्षमता, 

(ग) आलथनक तथा 

प्रालवलिक क्षमता, 

(घ) फोहरमिैा 

व्यवस्थापन 

अपनाउन प्रस्ताव 

गरीएको प्रलवलिको 

लदगोपन तथा 

वातावरणीय प्रभाव 

न्यलूनकरण,  
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(ङ) व्यवस्थापन करार 

गनन प्रस्ताव गररएको 

व्यवस्थापन िलु्क,  

(ि) फोहरमिैाको 

प्रयोग, प्रिोिन वा 

पनु: प्रयोग गने 

सम्बन्िमा भए 

कायनपालिकािाई 

बझुाउन मञ्जरु 

गररएको रोयल्टी ।  

(३) बोिपत्र सम्बन्िी अन्य व्यवस्था 

प्रिलित काननू बमोलजम हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजम फोहरमिैा 

व्यवस्थापनको लजम्मा पाएको कम्पनी, संस्था 

वा लनकायिे कायनपालिकासाँग गरेको 

सम्झौताको अिीनमा रही िलु्क उठाउन 

सक्नेछ । 

(५) फोहरमिैा व्यवस्थापनमा 

गरैसरकारी के्षत्रको संिगनता सम्बन्िी अन्य 

कुराहरु तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

३०. फोहरमैला व्यर्स्थापन स्थल जनमावण तथा 

सञ्चालन िनव स्र्ीकृजत जदन सजकने : (१) 

लनजी क्षेत्रबाट फोहरमिैा व्यवस्थापनका िालग 
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फोहरमिैा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोिन स्थि 

वा अन्य संयन्त्र लनमानण गरी सञ्िािन गनन 

स्वीकृलत माग गरेमा वातावरण तथा अन्य 

प्रिलित काननूको अिीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र 

लनमानण तथा सञ्िािनका िालग 

कायनपालिकािे स्वीकृलत लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनजी 

के्षत्रबाट फोहरमिैा व्यवस्थापन संयन्त्रको 

लनमानण तथा सञ्िािन गदान तोलकएको 

वातावरणीय मापदण्डको पािना भए वा 

नभएको अनगुमन कायनपालिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम अनगुमन 

गदान स्वीकृत मापदण्डको पािना गरेको 

नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पािनाको िालग 

आवश्यक व्यवस्था गनन समयावलि तोलकलदन 

सक्नेछ र सो समयावलिमा पलन मापदण्डको 

पािनाको िालग आवश्यक व्यवस्था नगरेमा 

त्यस्तो व्यलि वा कम्पनीको स्वीकृलत 

कायनपालिकािे तोलकए बमोलजम रद्द गनन 

सक्नेछ । 

३१. सार्विजनक जनिी साझेदारीमा फोहरमैला 

व्यर्स्थापन िनव सजकने : (१) 

कायनपालिकािे प्रिलित काननूको अिीनमा 
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रही लनजी क्षेत्र, सामदुालयक एव ं गरैसरकारी 

संघ, संस्थासाँगको साझदेारीमा फोहरमिैा 

व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा 

िेलिएको भए तापलन सामदुालयक एवं 

गरैसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझदेारीमा 

फोहरमिैा न्यलूनकरणको िालग जनिेतना 

अलभवलृर्द्, फोहरमिैा संकिन, ढुवानी, 

फोहरमिैा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिात ्

व्यवस्था, उद्यान लनमानण र सौन्दयनकरण जस्ता 

कायन मात्र गनन वा गराउन सलकनेछ । 

३२. सेर्ा शनल्क उठाउन सक्ने : (१) 

कायनपालिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे 

बापत सम्बलन्ित व्यलि, संस्था वा लनकायबाट 

सेवा िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको 

िलु्कको लनिानरण फोहरमिैाको पररमाण, तौि 

तथा प्रकृलत र तोलकए बमोलजमका अन्य 

कुराहरुको आिारमा कायनपालिकािे गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजमको िलु्क 

कायनपालिका आफैं िे वा लनजिे तोकेको संस्था 

वा लनकाय माफन त ्समते उठाउन सक्नेछ । 
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(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 

िेलिएको भए तापलन दफा २६ बमोलजम 

फोहरमिैा व्यवस्थापन गनन लजम्मवेारी पाएको 

व्यलि, संस्था वा लनकायिे कायनपालिकासाँग 

भएको सहमलतको आिारमा फोहरमिैा 

व्यवस्थापन गरे बापत सम्बलन्ित व्यलि, संस्था 

वा लनकायबाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ ।  

तर तोलकए बमोलजमका लवपन्न 

वगनिाई सेवा िलु्कमा तोलकए बमोलजम छूट 

लदइनेछ। 

(५) यस दफा बमोलजम िलु्कबाट 

प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमिैा व्यवस्थापन 

लनजी के्षत्रिाई संिगन गराउाँदा प्राप्त हुन े

आम्दानी कायनपालिकािे एउटा छुटै्ट िीषनकमा 

रािी तोलकएको मापदण्डको अिीनमा रही 

फोहरमिैाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण 

तथा फोहरमिैा व्यवस्थापन प्रभालवत क्षेत्रको 

लवकासमा ििन गनुन पनेछ ।    

पररच्छेद-४ 

िैजर्क जर्जर्धता संरक्षण 
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३३. िैजर्क जर्जर्धताको संरक्षण िननवपने : (१) 

आफ्नो के्षत्रलभत्रको जलैवक लवविताको संरक्षण 

गने लजम्मवेारी गाउाँपालिकाको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम जलैवक 

लवलविताको संरक्षण सम्बन्िी कायनक्रम गदान 

संघीय तथा प्रदिेको काननू तथा मापदण्ड 

प्रलतकूि नहुने गरी दहेाय बमोलजम गनुन पनेछ,- 

(क) कृलषजन्य जलैवक लवलविता 

संरक्षण,-   

(१) लवकासका 

कायनक्रमहरु 

संिािन गदान कृलष 

जलैवक 

लवलवलिताको 

संरक्षणिाई लविषे 

महत्व लदने, 

(२) जलैवक लवलविता, 

वातावरण र मानव 

स्वास्थ्यमा 

नकारात्मक प्रभाव 

पानन सक्ने जोलिम 

भएका 

लज.एम.ओ.(GMO
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)तथा त्यसका 

उत्पादनिाई 

आवश्यकता 

अनसुार लनयन्त्रण 

वा लनषिे गन,े 

(३) कृलष पयानवरणीय 

सेवाहरुको लदगो 

पररिािनको िालग 

पराग सेिक तथा 

अन्य पयानवरणीय 

सेवा प्रदान गने 

जीवहरु सम्बन्िी 

अध्ययन, 

अनसुन्िान, 

अनगुमन गरी 

संरक्षणका 

कायनक्रमहरु 

सञ्िािन गने, 

(४)    परम्परागत, ज्ञान सीप 

तथा अभ्यासको 

संरक्षण र प्रवर्द्नन 

गने।   

(ि) लसमसार संरक्षण,- 
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(१) स्थानीय 

जनसमदुायको 

सहभालगतामा 

उनीहरुको लहतका 

िालग आफ्नो क्षेत्र 

अन्तगनतका 

लसमसारको पलहिान 

गद ैसो को संरक्षण र 

व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय 

जनसहभालगतामा 

आिाररत लसमसार 

व्यवस्थापनको 

माध्यमद्वारा 

लसमसारको 

स्रोतहरुमालथ 

समन्यालयक अवसर 

लदिाउाँद ै

बलुर्द्मिापणून 

प्रयोगको 

अविारणािाई 

साथनक तलु्याउने; 

(३) स्थानीय व्यलि, 

समदुाय एव ं
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लनकायिाई संिगन 

गराउाँद ै लसमसारको 

संरक्षण र 

व्यवस्थापन कायन 

प्रभावकारी बनाउने;  

(४) वतनमान र भावी 

पसु्ताको फाइदाका 

िालग प्राकृलतक 

स्रोत संरक्षण गनन 

स्थानीय वालसन्दाको 

लहत हुने िािको 

सामालजक र 

आलथनक लवकासका 

कायनक्रम संिािन 

गन,े  

(५) लसमसारमा आलित 

सङ्कटापन्न 

जीवजन्त,ु जििर, 

सापेलक्षक जङ्गिी 

जनावर तथा अन्य 

जि आलित 

आनवुलंिक स्रोतको 

संरक्षण गन,े 
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(६) वातावरणीय असर 

न्यनू हुने गरी 

लसमसार क्षेत्रमा 

वातावरण अनकूुि 

पयनटनको लवकास 

गद ै प्राप्त िाभिाई 

यथासम्भव 

लसमसारको 

व्यवस्थापन र 

स्थानीय 

जनसमदुायको 

लहतमा पररिािन 

गन,े 

(७) लसमसार संरक्षण र 

व्यवस्थापनका 

िालग तयार गररने 

कायनयोजनाहरुमा 

स्थानीय 

जनसहभालगता 

सलुनलित गन,े 

(८) लसमसार क्षेत्रमा 

आलित 

स्थानीयवासीको 

अनभुव, अभ्यास, 
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सीप र ज्ञानको 

संरक्षण गद ै सोही 

आिारमा 

लसमसारको संरक्षण 

र व्यवस्थापन गनन 

प्रिय लदने, 

(९) लसमसार 

व्यवस्थापना दिेा 

पने समस्याहरुको 

पलहिान गरी 

स्थानीय स्तरम ै

समािानको 

उपायहरुको िोजी 

गनन जनसहमलतका 

आिारमा 

व्यवस्थापन 

कायनयोजना बनाई 

िाग ूगने गराउने,  

(१०) लसमसार 

व्यवस्थापन योजना 

तजुनमा गने र 

व्यवस्थापन 

सलमलतमा स्थानीय 

जनसमदुायका साथै 
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संघ संस्थाको 

प्रलतलनलित्व गराउन 

आवश्यक काननुी 

एव ं प्रिासलनक 

व्यवस्था गने, 

(११) लसमसारमा आलित 

स्थानीय 

जनसमदुायिाई 

लसमसारबाट प्राप्त 

हुने िाभको 

न्यायोलित 

बााँडफााँडका िालग 

आवश्यक व्यवस्था 

गन,े  

 (३)    जलैवक लवलविता संरक्षण तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था प्रिलित 

काननू र मापदण्ड बमोलजम हुनेछ। 

३४. िैजर्क जर्जर्धताको अजिलेिीकरण 

िननवपने : (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो 

क्षेत्रालिकार लभत्र अवलस्थत जलैवक 

लवलविताको वस्तलुस्थलत र लववरणको 

अलभिेिीकरण व्यवलस्थत र वजै्ञालनक ढङ्गिे 

राख्न ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको 

अलभिेिीकरण जलैवक लवलविता सम्बन्िी 

लनदलेिका बनाई रालष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप 

अद्यावलिक राख्ने लजम्मवेारी कायनपालिकाको 

हुनेछ । 

(३) जैलवक लवलविताको 

अलभिेिीकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था 

तोलकए बमोलजम हुनेछ।     

३५. स्थानीय समनदायको परभपराित ज्ञान, सीप, 

अभ्यास, आजदको संरक्षण िननवपने : (१) 

जलैवक लवलविताको सम्बन्िमा स्थानीय 

समदुाय लभत्रका व्यलि वा समहूमा रहकेो ज्ञान, 

सीप, अभ्यास आलदको पलहिान, 

अलभिेिीकरण, तथा संरक्षण गने लजम्मवेारी 

कायनपालिकाको हुनेछ ।  

(२) कायनपालिकािे उपदफा (१) 

बमोलजमको अलभिेिीकरण वजै्ञालनक र 

व्यवलस्थत ढङ्गिे तोलकएको ढााँिा र प्रारुपमा 

राख्नेछ ।   

३६. िजनि पदाथव संरक्षण सभबन्धी व्यर्स्था : 

(१) कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र रहकेा 

िलनज पदाथनको अवस्था बझु्न सभ ेतथा िोज 

गनन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको सभे 

तथा िोजबाट प्राप्त सिूना तथा तथ्याङ्कको 

आिारमा प्रिलित नेपािको काननू प्रलतकूि 

नहुने गरी कायनपालिकािे िलनज पदाथनको 

संरक्षण तथा प्रवर्द्ननमा कायनक्रमहरु सञ्िािन 

गनन सक्नेछ ।   

३७.   िलाधार संरक्षण िननवपने : (१) गाउाँपालिका 

के्षत्रलभत्र रहकेा जिािारको संरक्षण गनुन 

गाउाँपालिका, नागररक र सम्बन्िीत लनकायको 

कतनव्य हुनेछ। 

(२) कायनपालिकािे संघीय र प्रदिेको 

काननू र मापदण्डको अिीनमा रही कायनलवलि 

वनाई गाउाँपालिका लभत्रको जिािार संरक्षण 

तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहकेो िानेपानीको 

महुानको पलहिान, अलभिेिीकरण, संरक्षण 

तथा व्यवस्थापन गने लजम्मवेारी 

कायनपालिकको हुनेछ। 

 

पररच्छेद- ५ 

र्न तथा हररत के्षत्रको संरक्षण तथा व्यर्स्थापन 
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३८. र्न, र्न पैदार्ार, र्न्यिन्तन तथा हररत 

के्षत्रको संरक्षण र प्रर्र्द्वन िननवपने : (१) 

आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्रको वन, वन पैदावार, 

वन्यजन्त ु तथा हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन 

गने प्रमिु लजम्मेवारी गाउाँपालिकाको हुनेछ ।  

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ु तथा 

हररत के्षत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननमा सहयोग गनुन 

नागररकको कतनव्य हुनेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावार संरक्षण र 

प्रवर्द्नन गने सम्बन्िमा गाउाँपालिकािे संघीय र 

प्रदिे काननूको प्रलतकूि नहुने गरी दहेाय 

बमोलजम गनुनपनेछ। 

(क)  संघ तथा प्रदिेसाँग 

समन्वय गरी 

स्थानीय समदुायको 

सहभालगतमा 

आफ्नो 

लसमालभत्रका 

समदुायमा 

आिाररत वन, लनजी 

वन, कृलष वन तथा 

वनमा आिाररत 

उद्योगहरु संिािन 
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तथा व्यवस्थापन 

गन,े 

(ि)     सामदुालयक वन 

उपभोिा समहू 

िगायत समदुायमा 

आिाररत वन 

व्यवस्थापन गने 

समहूको प्रालवलिक, 

व्यवस्थापकीय, 

संस्थागत क्षमता 

लवकासमा 

प्राथलमकता लदने,  

(घ)    वनसाँग सम्बलन्ित 

प्रालवलिक सेवािाई 

प्रभावकारी 

बनाउनकुा अलतररि 

क्षमता लवकासको 

िालग उत्प्रेरणात्मक 

अवसरहरु लसजनना 

गन,े  

(ङ)  स्थानीय समदुायमा 

रहकेो वनजन्य, 

जलडबटुी तथा 
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वनस्पलत उपयोग 

सम्बन्िी परम्परागत 

ज्ञान, सीप र 

लिलकत्सा 

पर्द्लतिाई 

आिलुनक 

लवज्ञानसाँग संयोजन 

गद ै उन्नत प्रकारको 

ज्ञान, सीप र 

उत्पादनका िालग 

उपयिु वातावरण 

लनमानण गने,  

(ि)    वन्यजन्त ु र 

वनस्पलतको संरक्षण 

तथा प्रवर्द्नन गनन 

संघ, प्रदिेसाँगको 

समन्वयमा स्थानीय 

स्तरका प्राणी उद्यान 

तथा वनस्पलत 

उद्यानहरु स्थापना र 

संिािन गने, 

(छ)   वन पैदावार 

संकिनमा लदगोपना 

र प्रभावकाररताका 



 

49 
 

िालग आिलुनक 

प्रलवलिहरुको 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन 

गन,े  

(ज)    लदगो वन 

व्यवस्थापनको 

मापदण्ड अनरुुप 

सबै वन 

व्यवस्थापनमा 

सामालजक, आलथनक 

र वातावरणीय 

दृलष्टिे दीगोपना 

सलुनलित गने,  

(झ)    संघ तथा प्रदिेको 

समन्वयमा संरलक्षत 

क्षेत्र, लसमसार क्षेत्र 

तथा वन 

व्यवस्थापन 

पर्द्लतहरुबाट पयनटन 

प्रवर्द्नन गनन योगदान 

परु् याउने, 

(ञ)    वन, वनस्पलत, 

वन्यजन्त ु तथा 
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जलैवक लवलविता र 

जिािार क्षेत्रको 

संरक्षण, 

पनु:स्थापना र लदगो 

उपयोग गनन 

आवश्यक योजना र 

कायनक्रम संिािन 

गन,े 

(ट)     गाउाँपालिका 

क्षेत्रलभत्रका 

जििरको संरक्षण 

गन,े 

(ठ)   संघ तथा प्रदिेसाँग 

समन्वय र सहकायन 

गरी गररवीको 

रेिामलुन रहकेा 

जनताको गररवी 

न्यलूनकरण गनन 

वनको संरक्षण र 

लवकास हुने गरी 

आय आजनन तथा 

पयनटनका 

कायनक्रमहरू 

संिािन गने, 
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(ड)   सामदुालयक वन 

उपभोिा सलमलतिे 

वन पैदावार लवक्री 

तथा उपयोग गनन 

बनाएको वालषनक 

कायनयोजना 

गाउाँपालिकावाट 

स्वीकृत गरी 

कायानन्वयन गराउने  

(ढ)   गाउाँपालिका 

क्षेत्रलभत्रको 

सावनजलनक तथा 

ऐिानी जगगामा 

रहकेो काठ दाउरा, 

जराजरुी, दहिर 

बहिर आलदको 

लबक्री गन,े 

(ण)   सामदुालयक भ-ू

संरक्षण र सो मा 

आिाररत आय 

आजनन कायनक्रमहरु 

संिािन गने, 
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(त)  संघ तथा प्रदिेको 

मापदण्डको 

अिीनमा रही 

गाउाँपालिका 

क्षेत्रलभत्रको 

जलडबटुी तथा अन्य 

गरैकाष्ट वन पैदावर 

सम्वलन्ि सवके्षण, 

उत्पादन, संकिन 

प्रवर्द्नन, प्रिोिन र 

वजार व्यवस्थापन 

गन,े 

३९. जनिी र्न दताव तथा व्यर्स्थापन : (१) लनजी 

वन दतान गराउन िाहने कुनै व्यलि वा संस्थािे 

लनजी वन दतानको िालग लडलभजन वन कायानिय 

वा सब लडलभजन वन कायानियको लसफाररस 

सलहत कायनपालिकामा लनवदेन लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम कुनै 

लनवदेन परेमा आवश्यक जााँिबझु गरी 

कायनपालिकािे लनजी वन दतान गरी प्रमाणपत्र 

लदनेछ ।  

(३) व्यवसालयक प्रयोजनका िालग 

लनजी वन वा लनजी आवादीमा रहकेो वन 
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पैदावरको संकिन तथा ओसारपसार गनुन परेमा 

कायनपालिकाबाट स्वीकृत लिन ुपनेछ । 

४०. सार्विजनक िगिामा र्न जर्कास सभबन्धी 

व्यर्स्था : (१) कायनपालिकािे प्रिलित 

नेपाि काननू तथा यस ऐनको अिीनमा रही 

सावनजलनक जगगामा वनको लवकास, संरक्षण, 

व्यवस्थापन गनन र वन पैदावरको उपयोग तथा 

लबलक्र लवतरण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपालिकािे सडक, नहर र 

बाटो लकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी 

पने रुिहरु र िौतारा, कुिाको महुान, िालमनक 

स्थि वा त्यस्तै अन्य संवेदनिीि ठाउाँमा 

िगाइएका रुिहरुको संरक्षण गनन तथा 

जोलिमपूणन अवस्थामा प्रिलित नेपाि 

काननूको अलिनमा रही हटाउन सक्नेछ । 

४१. सहरी र्नको जर्कास र व्यर्स्थापन : (१) 

कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्रको सहरी क्षेत्र 

तथा वस्तीमा रहकेा सावनजलनक सडक तथा 

पाकन  जस्ता स्थानमा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था 

वा लनजी क्षेत्रसाँगको साझदेारीमा सहरी वनको 

लवकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोलजम स्थापना 

हुने सहरी वनको वन पैदावार कायनपालिकािे 

तोलकए बमोलजम प्रयोग गनन सक्नेछ । 

४२. र्नके्षत्रको प्रयोि : कायनपालिकािे कुनै 

लवकास आयोजना सञ्िािन गदान वन क्षेत्रको 

प्रयोग गनुन बाहके अन्य कुनै लवकल्प नभएमा र 

प्रिलित काननू बमोलजमको वातावरणीय 

अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्िािन गदान 

वातावरणमा उल्िेिनीय प्रलतकूि असर नपने 

दलेिएमा सो आयोजना सञ्िािन गनन त्यस्तो 

वन के्षत्रको जगगा प्राप्त गननको िालग संघीय 

सरकार समक्ष अनरुोि गनन सक्नेछ । 

४३. नसवरी र उद्यान स्थापना तथा व्यर्स्थापन : 

(१) संघीय तथा प्रादलेिक काननू प्रलतकूि नहुने 

गरी, प्रिलित मापदण्ड तथा तोलकएको प्रलक्रया 

परूा गरेको सलुनलित गरी गाउाँपालिका के्षत्रलभत्र 

जो कोहीिे पलन कायनपालिकाको अनमुलत लिई 

नसनरी तथा उद्यान सञ्िािन गनन सक्नेछन ्।  

(२) गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा 

(१) बमोलजम सञ्िािन हुने नसनरी तथा 

उद्यानको सम्बन्िमा संघीय तथा प्रादलेिक 

मापदण्डसाँग नबालझने गरी सञ्िािन तथा 

पूव्ानिार मापदण्ड लनदलेिका बनाई िाग ूगनेछ । 
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(३) गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्र उपदफा 

(१) बमोलजम स्थापना हुने सबै नसनरी तथा 

उद्यानहरुको कलम्तमा वषनको एक पटक तोलकए 

बमोलजम अलनवायन अनगुमन लनरीक्षण गनुनपनेछ 

। 

४४. िनल्ला के्षत्र व्यर्स्थापन तथा हररयाली 

प्रर्र्द्वन : (१) गाउाँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र 

रहकेो िलु्िा तथा सावनजलनक के्षत्रको संरक्षण, 

प्रवर्द्नन तथा अलभिेिीकरण गनुन पनेछ । 

(२) कायनपालिकािे आफ्नो 

के्षत्रालिकार लभत्र रहनेे िलु्िा तथा सावनजलनक 

के्षत्रमा प्रिलित काननूको प्रलतकूि नहुने गरी 

वकृ्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

 (३) िलु्िा तथा सावनजलनक क्षेत्रको 

व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोलकए 

बमोलजम हुनेछ । 

४५. नदी जकनार, नदी उकास नहर जकनार र 

सडक जकनारमा र्ृक्षारोपण  : (१) 

गाउाँपालिकालभत्रको नदी लकनार, नदी उकास 

नहर लकनार र सडक लकनारमा कायनपालिकाको 

अनमुलत लिई वकृ्षारोपण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपालिकािे वकृ्षारोपण 

सम्बन्िी मापदण्ड बनाई िाग ूगनन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद-६ 

संस्थाित व्यर्स्था 

 

४६. र्ातार्रण तथा प्राकृजतक स्रोत संरक्षण 

कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१) 

गाउाँपालिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदषूणको 

रोकथाम तथा लनयन्त्रणका साथै जलैवक 

लवलविताको संरक्षण िालग वातावरण तथा 

प्राकृलतक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा 

दहेायका रकमहरु रहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदिे 

सरकारबाट 

वातावरण 

संरक्षणका िालग 

प्राप्त रकम,  

(ि) लवलभन्न संघ 

संस्थावाट प्राप्त 

रकम, 

(ग)     अन्य स्रोतवाट प्राप्त 

रकम। 
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(३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत 

संरक्षण कोषको संिािन तोलकए बमोलजम 

हुनेछ। 

४७. र्ातार्रण तथा प्राकृजतक स्रोत संरक्षण 

पररषद िठन िनव सक्ने : (१) वातावरण, 

जलैवक लवलविता र प्राकृलतक स्रोत संरक्षण 

सम्बन्िी कायनिाई व्यवलस्थत रुपमा 

कायानन्वयन गनन, नीलत योजना लनमानण गनन, 

लवलभन्न लनकायहरु वीि समन्वय गनन तथा यस 

ऐन अन्तगनत अनगुमन तथा लनररक्षण गनन 

गाउाँपालिकामा वातावरण सम्बन्िी लविषेज्ञ 

सलम्मलित वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत 

संरक्षण पररषद रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको 

पररषदमा दहेाय बमोलजमका अध्यक्ष र 

सदस्यहरू रहनेछन; 

(क)  गाउाँपालिका अध्यक्ष - 

अध्यक्ष 

(ि)  गाउाँपालिका उपाध्यक्ष 

-सदस्य 

(ग)  प्रमिु प्रिासकीय 

अलिकृत- सदस्य 
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(घ)  स्वास्थ्य सलमलत 

संयोजक- सदस्य  

(ङ)  वन, वातावरण सलमलत 

संयोजक-सदस्य 

(ि)  वातावरण तथा 

प्राकृलतक स्रोतको 

क्षेत्रमा काम गरेका 

लवज्ञ १ मलहिा सलहत 

३ जना-सदस्य 

(छ)  स्थानीय 

वालसन्दाहरूमध्ये वन 

उपभोिा 

सलमलतहरूवाट १जना 

सलहत कायनपालिकािे 

तोकेका १ मलहिा 

समते ३ जना-सदस्य 

(ज)  कृलष के्षत्र हनेे 

कायनपालिका सदस्य- 

सदस्य 

(झ)  वातावरण िािा 

संयोजक- सदस्य 

सलिव 
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 (३) वातावरण तथा प्राकृलतक स्रोत 

संरक्षण पररषदक्ो अन्य काम, कतनव्य तथा 

अलिकार तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

४८.  सजमजतहरु िठन िनव सक्ने : (१) गाउाँ 

कायनपालिकािे यो ऐनको उद्दशे्य पलूतनको िालग 

सम्बलन्ित लवषयका लविषेज्ञहरु समते रहकेो 

लवलभन्न सलमलतहरु गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोलजम गलठत 

सलमलतहरुको काम, कतनव्य र अलिकार गाउाँ 

कायनपालिकािे तोलकलदए बमोलजम हुनेछ । 

४९. अननिमन तथा मूल्यांकन : (१) यस ऐन 

अन्तगनत आवश्यक अनगुमन र मलू्यांकन दफा 

५८ बमोलजम स्थालपत वातावरण तथा जलैवक 

लवलविता संरक्षण पररषद वा पररषदिे तोकेको 

लनरीक्षण सलमलतहरूवाट गनेछ ।  

(२) अनुगमन तथा मलू्यांकन सम्बन्िी 

अन्य व्यवस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ। 

५०.  र्ातार्रण संरक्षण योिना तिनवमा िने : (१) 

कायनपालिकािे वातावरण तथा जलैवक 

लवलविता संरक्षण योजना तजुनमा तथा 

कायानन्वयन गनेछ। 
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(२) कायनपालिकािे वातावरण संरक्षण 

योजना तजुनमा गदान वातावरण संरक्षण, जलैवक 

लवलविताको संरक्षण र प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र 

वातावरणीय र जलैवक लवलविताका स्रोतहरूको 

परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई समते 

समाविे गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजमको 

वातावरण तथा जलैवक लवलविता संरक्षण 

योजना बनाउाँदा मलहिा, अपाङ्गता भएका 

व्यलि, बािबालिका, जषे्ठ नागररक र आलथनक 

रुपमा लवपन्न समदुायिाई लविषे प्राथलमकता 

लदनपुनेछ। 

(४) वातावरण संरक्षण योजनामा 

समाविे गनुनपने लवषयवस्त ु तोलकए बमोलजम 

हुनेछ। 

 

पररच्छेद-७ 

कसूर, िररर्ाना तथा क्षजतपनजतव 

 

५१. कसूर: कसैले देहायको कन नै काम िरेमा 

यस ऐन बमोजिम कसूर िरेको माजननेछ :-  
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(क) कायनपालिकािे तोलकलदएको 

समय र स्थान बाहके अन्यत्र 

फोहरमिैा लनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनर वा फोहरमिैा 

संकिन केन्रमा रालिएको 

फोहरमिैा अनालिकृत 

तवरिे प्रयोग गने,  

(ग) फोहरमिैा संकिन केन्रमा 

रालिएको कण्टेनर तोडफोड 

गने क्षलत परु् याउने, रालिएको 

स्थानबाट हटाउने वा संकिन 

केन्रमा कुनै नोक्सानी 

परु् याउने,  

(घ) यस ऐन बमोलजम अनमुलत 

नलिई फोहरमिैा 

व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बमोलजम फोहरमिैा 

व्यवस्थापनको िालग प्रदान 

गररएको अनुमलतपत्रमा 

उल्िेलित ितनहरु उल्िङ् घन 

गन,े 

(ि) फोहरमिैा संकिन केन्र, 

कण्टेनर वा फोहरमिैा थपुान े
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ठाउाँमा कुनै पलन लकलसमको 

हालनकारक पदाथन फाल्ने, 

राख्ने वा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा 

पररसरको फोहरमिैा सडक 

वा अन्य सावनजलनक स्थानमा 

राख्ने, फाल्ने वा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट लनस्केको दलूषत 

पानी (लििेट) वा ढि िहुाई 

अन्य व्यलिको घर वा जगगा 

प्रदलूषत गराउने,  

(झ) सडक वा अन्य सावनजलनक 

स्थानमा सरसफाई तथा 

फोहरमिैा संकिन गनन 

कायनपालिकािे तोकेको 

समय वा सफाई गदानको 

समयमा त्यस्तो ठाउाँमा कुनै 

पलन लकलसमको सवारी सािन 

लबसाउने वा लबसाइ रािकेो 

सवारी सािन हटाउने इन्कार 

गन,े  

(ञ) कायनपालिकािे तोकेको 

ठाउाँमा बाहके जनस्वास्थ्यमा 
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प्रलतकूि असर पने गरी 

सडक वा अन्य सावनजलनक 

स्थानमा कुनै पलन लकलसमको 

हालनकारक फोहरमिैा राख्ने, 

फाल्ने, थपुाने वा लनष्कािन 

गन,े  

(ट) रासायलनक फोहरमैिा, 

औद्योलगक फोहरमैिा, 

स्वास्थ्य संस्थाजन्य 

फोहरमिैा वा हालनकारक 

फोहरमिैा जथाभावी फाल्ने, 

राख्ने वा लनष्कािन गने वा 

गराउन,े  

(ठ) औद्योलगक प्रलतष्ठान वा 

स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा 

स्वास्थ्य संस्थाबाट लनस्कन े

हालनकारक फोहरमिैा 

जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा 

लनष्कािन गने वा गराउने,  

(ड) फोहरमिैा संकिन, ढुवानी 

तथा फोहरमिैा 

व्यवस्थापनमा बािा अवरोि 

लसजनना गने,  
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(ढ) फोहरमिैा संकिन, ढुवानी 

तथा अलन्तम लनष्कािन 

स्थिमा अवरोि, बन्द, घरेाउ 

गने वा फोहरमिैा 

व्यवस्थापन सम्बन्िी कायनमा 

हडताि गने,  

(ण) फोहरमिैा अत्यालिक 

उत्पादन हुने वस्त ुभनी नेपाि 

सरकारिे नेपाि राजपत्रमा 

सिूना प्रकािन गरी प्रलतबन्ि 

िगाएको कुनै वस्त ु उत्पादन 

तथा लबक्री लवतरण गने,  

(त) प्रिलित काननू बमोलजम 

तोलकएको मापदण्ड लवपररत 

रासायलनक लवषादीको 

आयात गने वा समयावलि 

सलकएको रासायलनक लवषादी 

प्रिलित काननू र मापदण्ड 

बमोलजम नष्ट गने लजम्मवेारी 

परूा नगने, 

(थ) स्रोत म ै फोहरमिैाको 

पथृकीकरण नगरी फोहरमिैा 

लमसाएर लनष्कािन गने,  
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(द) मरेको वा मारेको पिपुक्षी र 

सोको िादी, ्वााँि, हड् डी 

तथा माछाको कत्िा आलद 

सावनजलनक स्थि, सडक, 

गल्िी, िोकमा राख्ने, फाल्ने 

वा थपुाने।  

५२. सिाय तथा िररर्ाना : (१) फोहरमिैा 

व्यवस्थापन सम्बन्िमा कसिैे दहेायको कायन 

गरेमा दहेाय बमोलजमको सजाय तथा जररवाना 

गनेछ:   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) 

बमोलजमको कसरू गने 

व्यलििाई कायनपालिकािे 

पलहिो पटक भए पााँि हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना, दोस्रो 

पटक सोही कसरू गरेमा पााँि 

हिार रुपैयााँदलेि दि हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना र सोही 

कसरू तेस्रो वा सोभन्दा बढी 

पटक गरेमा प्रत्येक पटकको 

िालग पन्र हजार रुपैयााँका 

दरिे जररवाना गरी 

फोहरमिैा उठाउाँदा िागने 



 

66 
 

ििन समते लनजबाट असिू 

उपर गनन सक्नेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र 

(झ) बमोलजमको कसरू 

गनेिाई कायनपालिकािे पााँि 

सय रुपैयााँदलेि पााँि हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना गनन 

सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) 

बमोलजमको कसरू गनेिाई 

कायनपालिकािे पन्र हजार 

रुपैयााँदलेि पिास हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना गरी 

कण्टेनर वा संकिन केन्र 

व्यवस्थापन गनन िागने ििन 

असिू उपर गनन सक्नेछ । 

(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र 

(ङ) बमोलजमको कसरू 

गनेिाई कायनपालिकािे पन्र 

हजार रुपैयााँदलेि पिास 

हजार रुपैयााँसम्म जररवाना 

गरी अनमुलत नलिएसम्म 
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त्यस्तो कायन गनन रोक 

िगाउनेछ । 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) 

बमोलजमको कसरू गनेिाई 

कायनपालिकािे पााँि हजार 

रुपैयााँदलेि पन्र हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना गनन 

सक्नेछ र त्यस्तो वस्त ु वा 

पदाथनबाट कुनै क्षलत 

भइसकेको भए त्यस्तो क्षलत 

बापतको रकम समते 

कसरूदाताबाट असिू उपर 

गनन सक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), 

(ज) र (द) बमोलजमको कसरू 

गनेिाई कायनपालिकािे पााँि 

हजार रुपैयााँदलेि पन्र हजार 

रुपैयााँसम्म जररवाना गनन 

सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) 

बमोलजमको कसरू गनेिाई 

कायनपालिकािे तीस हजार 

रुपैयााँदलेि पिास हजार 
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रुपैयााँसम्म जररवाना गनन 

सक्नेछ । 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) 

र (त) बमोलजमको कसरू 

गनेिाई कायनपालिकािे 

पिास हजार रुपैयााँदलेि एक 

िाि रुपैयााँसम्म जररवाना 

गनन सक्नेछ र सोही कसरू पनु: 

गरेमा पलहिो पटक गरेको 

जररवानाको दोब्बर जररवाना 

गरी प्रिलित काननू बमोलजम 

अनमुलत रद्द गननको िालग 

सम्बलन्ित लनकायमा िेलि 

पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) 

र (ण) बमलजमको कसरूिाई 

प्रिलित संघीय काननू 

बमोलजम सजाय हुनेछ । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) 

बमोलजमको कसरू गनेिाई 

सम्बलन्ित कायनपालिकािे 

प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ 

जररवाना गनन सक्ने छ ।  
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(२) वातावरण संरक्षण सम्बन्िमा 

कसैिे दहेायको कायन गरेमा कायनपालिकािे 

दहेाय बमोलजमको जररवाना गनेछ: 

 (क)   संलक्षप्त वातावरणीय 

अध्ययन प्रलतवदेन 

स्वीकृत गराउन ु पने 

प्रस्तावको हकमा 

त्यस्तो प्रलतवदेन 

स्वीकृत नगराई वा 

स्वीकृत प्रलतवदेन 

लवपरीत हुने कायन 

गरेमा पााँििाि 

रुपैयााँसम्म,  

(ि) प्रारलम्भक 

वातावरणीय 

पररक्षण प्रलतवदेन 

स्वीकृत नगराई वा 

स्वीकृत प्रलतवदेन 

लवपरीत हुने कुन ै

प्रस्ताव  कायानन्वयन 

गरेमा दििाि 

रुपैयााँसम्म । 
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(३) कसैिे उपदफा (२) बमोलजमको 

कायन गरेमा सम्बलन्ित कायनपालिकािे तरुुन्त 

रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रलतवदेन स्वीकृत 

नगराएमा यस ऐन बमोलजम त्यस्तो प्रलतवदेन 

स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रलतवदेन कायन 

भएकोमा सो कायनिाई सिुार गनन आदिे लदनेछ 

र यसरी लदइएको आदिे बमोलजम गनुन 

सम्बलन्ित व्यलि वा संस्थाको कतनव्य हुनेछ 

।यसरी लदइएको आदेि बमोलजम कायन नभएमा 

कायनपालिकािे उपदफा (१) बमोलजम गररएको 

जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) मा उल्िेलित लवषय 

बाहके कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत 

बनेको लनयम, लनदलेिका, कायनलवलि वा 

मापदण्ड लवपरीतका कुनै कायन गरेमा 

कायनपालिकािे त्यस्तो कायन गनन बन्दजे िगाई 

तीन िाि रुपैयााँसम्म जररवाना गरी दईु 

मलहनालभत्र यो ऐन वा यस ऐन बमोलजम बनेको 

लनयम, लनदलेिका, कायनलवलि वा मापदण्ड 

बमोलजमको कायन गनन आदेि लदन सक्नेछ 

।यसरी लदएको आदिे बमोलजम कायन नभएमा 

यस उपदफा बमोलजम गररएको जररवानाको 

तेब्बर जररवाना िागनेछ ।  
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(५) उपदफा (३) वा (४) बमोलजम 

लदएको आदिे बमलजमको कायन नभएमा त्यस्तो 

कायनमा बन्दजे िगाइनेछ र त्यस्तो व्यलि वा 

संस्थािाई कािोसिूीमा राख्ने सम्बन्िमा 

आवश्यक कारबाही गनन कायनपालिकािे 

लसफाररस सलहत संघ र प्रदिे सरकारमा पठाउन ु

पनेछ । 

(६) यस दफा बमोलजम जररवाना गनुन 

अलघ जररवाना गनन िागकेो व्यलि वा संस्था वा 

आयोजनािाई सफाइ पेि गने मनालसब मौका 

लदन ुपनेछ । 

५३.   क्षजतपूजतव :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन 

अन्तगनत बनेको लनयम, लनदलेिका वा मापदण्ड 

लवपरीत प्रदषूण गरेको वा जोलिमपूणन फोहर 

लनष्कासन गरेको वा कुनै दघुनटनाजन्य प्रदषूणका 

कारणबाट कुनै व्यलि वा संस्थािाई कुनै हानी 

नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो कायनबाट पीलडत 

व्यलि वा संस्थािे आफूिाई पगुन गएको क्षलत 

बापत कायनपालिका वा तोलकएको लनकायबाट 

क्षलतपलूतन भराई पाउन लनवदेन लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम परेको 

लनवदेन सम्बन्िमा छानलबन तथा जााँिबझु गदान 

लनवदेकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा 
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क्षलतको यलकन गरी त्यसरी हालन नोक्सानी 

परु् याउने व्यलि, संस्था वा प्रस्तावकबाट 

पीलडतिाई मनालसब क्षलतपलूतन भराई लदन ुपनेछ 

।  

(३) गाउाँपालिका/गाउाँपालिकाको कुन ै

लनकाय वा गाउाँपालिकाको स्वालमत्व र 

लनयन्त्रणमा रहकेो संस्थािे प्रदषूण गरी क्षलत 

पगुकेो लवषयमा परेको लनवदेन सम्बन्िमा 

छानलबन गनन कायनपालिकािे मनोनयन गरेको 

तीन जना लवज्ञ रहकेो सलमलत गठन हुनेछ र सो 

सलमतलतको लसफाररसको आिारमा उपदफा 

(२) वा (३) बमोलजम क्षलतपलूतन भराई लदन ु

पनेछ। 

(५) यस दफा बमोलजम क्षलतपलूतन 

लनिानरण गने आिार र अन्य व्यवस्था तोलकए 

बमोलजम हुनेछ । 

५४.   जनरे्दन जदन सक्ने : (१) कसैिे यस ऐन 

लवपररत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवदेने 

स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रलतवदेन लवपरीत 

हुने गरी प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा वा यस ऐन 

लवपररत हुने कायन गरेमा वा गनन िागेमा 

कायनपालिका वा कायनपालिकािे तोकेको 

अलिकारी समक्ष लनवदेन लदन सक्नेछ । 
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५५. पननरारे्दन : (१) दफा ५२ बमोलजम भएको 

जररवाना उपर लिि नबझु्ने पक्षिे उि जररवाना 

उपर सम्बलन्ित लजल्िा अदाितमा पैंलतस 

लदनलभत्र पनुरावदेन गनन सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बमोलजम क्षलतपलूतन 

लनिानरण सम्बन्िमा भएको लनणनय उपर लिि 

नबझु्ने पक्षिे पैंलतस लदनलभत्रस सम्बलन्ित 

लजल्िा अदाितमा पनुरावदेन लदन सक्नेछ ।  

५६.   सहुजलयत तथा सनजर्धा प्रदान िनव सक्ने : 

वातावरण तथा जलैवक लवलविता संरक्षणमा 

सकारात्मक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, 

प्रलवलि वा प्रलक्रयािाई प्रोत्सालहत गनन काननू 

बमोलजम प्रदान गररएको सहुलियत तथा 

सलुविाको अलतररि गाउाँपालिकािे स्थानीय 

राजपत्रमा सिूना प्रकालित गरर सहुलियत तथा 

सलुविा प्रदान गनन सक्नेछ । 

पररच्छेद- ८ 

जर्जर्ध 

 

५७. ढनङ्िा, जिजि, र्ालनर्ा, मािोको उत्िनन, 

संकलन, उपयोि, जर्क्री तथा जर्तरण 

सभबन्धमा : (१) गाउाँपालिका क्षेत्रालिकार 

लभत्र रहकेा ढुङ्गा, लगलट, वािवुा तथा माटोको 
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उत्िनन, संकिन, उपयोग, लबलक्र तथा लवतरण 

सम्बन्िी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको 

मापदण्ड अनरुुप हुनेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोलजमको 

मापदण्डको अिीनमा रही गाउाँपालिकािे 

आफ्नो छुटै्ट मापदण्ड र कायनलवलि बनाउन 

सक्नेछ। 

५८. िू-उपयोि योिना र िूजम व्यर्स्थापन 

कायवक्रम सञ्चालन :  संघीय तथा प्रदिे 

काननूको अलिनमा रही गाउाँपालिकािे स्थानीय 

तहको भ-ूउपयोग योजना र भलूम व्यवस्थापन 

कायनक्रम सञ्िािन गनन सक्नेछ ।   

५९. समन्र्य र सहिीकरण िने : वातावरण तथा 

प्राकृलतक स्रोत संरक्षण सम्बलन्ि रालष्ट्रय तथा 

प्रादलेिक अलभयानमा गाउाँपालिकािे 

आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गनेछ। 

६०. सरे्क्षण : कायनपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा 

रहकेो वातावरणीय तथा जलैवक लवलविताको 

वस्तलुस्थलत बझु्न तथा यलकन गनन आवलिक 

रुपमा तोलकए बमोलजमको ढााँिामा 

वातावरणीय तथा जलैवक लवलविता सवके्षण 

गनन सक्नेछ । 
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६१. िननासो व्यर्स्थापन : कायनपालिकािे 

वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जलैवक 

लवलविता सम्बलन्ित गनुासो र उजरुीको 

संकिन गने र त्यसको सम्बोिनको िालग एक 

अलिकारी तोक्न सक्नेछ ।  

६२. परामशव जलन सक्ने : िाउाँसभा कायनपालिका 

वा वातावरण िािा (इकाई) िे यस ऐनको 

कायानन्वनयको िालग सम्बलन्ित लवषयका 

लवज्ञसाँग सल्िाह र परामिन लिन सक्नेछ। 

६३. अजधकार प्रत्यायोिन िनव सक्ने : 

कायनपालिकािे यस ऐन अन्तगनत तोलकएका 

लजम्मवेारी तथा अलिकार वातावरण िािा 

(इकाई) मा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

६४.  प्रचजलत कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा 

िेलिए जलत कुरामा यसै ऐन बमोलजम र 

अन्यमा प्रिलित काननू बमोलजम हुनेछ।   

६५. जनयम बनाउन सक्ने : यस ऐनको 

कायानन्वयनको िालग कायनपालिकािे 

आवश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो 

लनयम गाउाँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा 

प्रकािन पिात िाग ूहुनेछ । 

६६. मापदण्ड, जनदेजशका र कायवजर्जध बनाउन 

सक्ने : यस ऐन कायानन्वयनको िालग 
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कायनपालिकािे आवश्यक मापदण्ड, लनदलेिका 

तथा कायनलवलि बनाउन सक्नेछ । 

 

आज्ञाले  

नरेन्र जसं ठिनन्न 

जन. प्रमनि प्रशासकीय अजधकृत  


