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स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्तावना : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने नागररकको मौतिक अतधकारको संरक्षण 
गनन, प्राकृततक स्रोतको समचुित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गनन, वातावरण र ववकासबीि 
सन्तिुन कायम गनन तथा प्राकृततक स्रोत, वातावरण र जैववक ववववधताको संरक्षण गनन वाञ्छनीय 
भएकािे,  

नेपािको संववधानको धारा २२१ बमोचजम अनसूुिी ८ र अनसूुिी ९ मा उल्िेचित वातावरण, 
प्राकृततक स्रोत र जैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अतधकार कायानन्वयनका िातग कानूनी 
व्यवस्था गनन,  

राक्सिराङ गाउाँसभा यो ऐन बनाएको छ। 

 
पररच्छेद - १ 
प्रारचम्भक 

 
१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम राक्सिराङ गाउाँपातिकाको "वातावरण तथा 

प्राकृततक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७" रहेको छ ।  

(२) यो ऐन राक्सिराङ गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकाचित गरेको 
तमततदेचि प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  "अनकुुिन" भन्नािे जिवायू पररवतननको असर र सम्भाव्य जोचिमको 
आाँकिन गरी पररवततनत जिवायू सहुाउाँदो अनकुुि हनुे गरी रुपान्तरण गने 
तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम वा न्यूतनकरण गने कायन सम्झन ुपछन। 

(ि)  "उत्सजनन" भन्नािे कुनै तनचित क्षेत्रबाट तनचित समय अवतधमा वातावरणमा 
हररतगहृ गयााँस वा अन्य कुनै गयााँस वा धवुााँ तनष्कासन गने कायन सम्झन ु
पछन। 

(ग)  "कायनपातिका" भन्नािे राक्सिराङ गाउाँपातिकाको कायनपातिकािाई सम्झन ु
पछन। 

(घ)  "िलु्िा क्षेत्र" भन्नािे मातनसहरु जमघट हनु सक्न,े ववतभन्न कायनक्रम र पवन 
मनाउन सक्ने, सावनजतनक वहत तथा ववपद् व्यवस्थापनमा समेत सहयोग 
पगुने गरी सरुचक्षत गररएको िलु्िा स्थि सम्झन ुपछन ।  

(ङ)  "जिवायू पररवतनन" भन्नािे िामो समयको अन्तरािमा प्राकृततक रुपमा हनु े
जिवायूको उतारिढावका अिावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय 
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वक्रयाकिापिे वायमुण्डिको बनोटमा हनुे फेरवदिका कारण पथृ्वीको 
जिवायूमा क्रमि: देिा पने पररवतनन सम्झन ुपछन।  

(ि)  "जोचिमपूणन फोहर" भन्नािे प्राकृततक वातावरणमा ह्रास ल्याउने र मानव 
तथा अन्य प्राणीको स्वास्थ्यमा हातन नोक्सानी परु् याउने ववतभन्न रुपमा 
तनष्काचित वस्त,ु पदाथन तथा रेतडयो वववकरणिाई सम्झन ुपछन।  

(छ)  “जैववक ववववधता” भन्नािे पाररचस्थततकीय प्रणािी (इको तसस्टम) को 
ववववधता, प्रजाततय ववववधता (स्पेतसज डाइभरतसटी) तथा वंिाणगुत ववववधता 
(जेनेवटक डाइभरतसटी) सम्झन ुपछन ।  

(ज)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोचजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयम, 
कार्यविधि िा निरे्दलिकामा तोवकएको वा तोवकए बमोचजम सम्झन ुपछन ।  

(झ)  “तनष्कािन” भन्नािे ध्वतन, ताप वा फोहरमैिा फाल्ने, थपुाने, वा तनष्कािन 
गने कायन सम्झन ुपछन । 

(ञ)  "पररषद" भन्नािे दफा ४८ बमोचजमको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृततक 
स्रोत संरक्षण पररषद सम्झन ुपछन। 

(ट)  “प्रदूषण” भन्नािे फोहरमैिा, रसायन, ध्वतन वा ववद्यतुीय, ववद्यतुीय-िमु्वकीय 
तरंगका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपिे पररवतनन गरी 
वातावरणमा उल्िेिनीय ह्रास ल्याउने, क्षतत परु् याउने वा वातावरणको 
िाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हातन नोक्सानी परु् याउने वक्रयाकिाप 
सम्झन ुपछन । 

(ठ)  “प्रस्ताव” भन्नािे ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतनन ल्याउन सक्न े
वकतसमको स्थानीय सरकार वा स्थानीय कानून बमोचजम संञ्चािन गररने वा 
अनमुतत प्राप्त ववकास कायन, भौततक वक्रयाकिाप वा भ-ूउपयोगको पररवतनन 
गने कुनै योजना, आयोजना वा कायनक्रम सञ्चािन गने सम्बन्धमा तयार 
गररएको प्रस्ताव सम्झन ुपछन । 

(ड)  “प्रस्तावक” भन्नािे प्रस्तावको स्वीकृततको िातग तनवेदन ददने र त्यस्तो प्रस्ताव 
कायानन्वयन गनन स्वीकृतत प्राप्त व्यचि, सरकारी, अधन सरकारी वा गैर 
सरकारी तनकाय वा संस्था सम्झन ुपछन। 

 (ढ)  “फोहरमैिा” भन्नािे घरेि ुफोहरमैिा, औद्योतगक फोहरमैिा, रासायतनक 
फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा वा हातनकारक फोहरमैिा सम्झन ु
पछन र सो िब्दिे तत्काि प्रयोग हनु नसक्ने अबस्थामा रहेको, फातिएको 
वा सडेगिेको वातावरणमा ह्रास आउने गरी तनष्कािन गररएको तरि, ठोस, 
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गयास, िेदो, धूवााँ, धूिो, ववद्यतुीय तथा सूिना प्रववतधका िातग प्रयोग भएका 
िगायतका पदाथन वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तहुरु वा अनातधकृत रुपमा 
सावनजतनक स्थिमा टााँतसएको पोष्टर, पम््िेट तथा कायनपातिकािे समय 
समयमा सूिना प्रकािन गरी फोहरमैिा भतन तोवकददएका अन्य वस्त ु
समेतिाई सम्झन ुपछन ।  

(ण)  "वन" भन्नािे पूणन वा आंचिक रुपमा रुि वा बटु्यानिे ढावकएको क्षेत्र 
सम्झन ुपछन ।  

(त)  "वन पैदावार" भन्नािे वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका 
देहायका पैदावार सम्झन ुपछन:-  

 (१)  काठ, दाउरा, गोि, िैरकि, िोटो, काठको तेि, बोक्रा, 
घााँस, िाहा, वपपिा-वपपिी 

 (२)  रुि, ववरुवा, पात, डााँठ, फि, बीज, फूि, भवुा, जरा, गानो, 
बोक्रा, गमरजीन, िोहवान, जङ्गिी जडीबटुी एवं गैरकाष्ठ वन 
पैदावार, जङ्गिी मह, वनस्पतत तथा ततनको ववतभन्न भाग वा 
सूक्ष्म अङ्ग, 

 (३)  िट्टान, माटो, िनु ढुङ्गा, ढुङ्गा, तगट्टी, बािवुा वा अन्य 
ितनजजन्य पदाथन वा  

 (४)  वन्यजन्त,ु पिपंुक्षी वा वन्यजन्तकुो ओिेटोपहार ।  

(थ)  “वातावरण” भन्नािे प्राकृततक, सांस्कृततक र सामाचजक प्रणािीहरु, आतथनक 
तथा मानवीय वक्रयाकिापहरु र यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको 
तबिको अन्तरवक्रया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झन ुपछन । 

(द) "वातावरणीय अध्ययन" 
भन्नािे  कुनै  प्रस्तावको  कायानन्वयन  गदान  त्र्ििाट वातावरणमा पि े
प्रततकूि  प्रभाव  निराकरण िा न्र्ूनिकरण गियको िाधग अििम्िि गररने 
उपायका सम्बन्धमा गररने संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारचम्भक 
वातावरणीय परीक्षण सम्झन ुपछन ।  

(ध)  “सम्पदा” भन्नािे गााँउपातिका क्षेत्र तभत्र रहेका प्राकृततक, सांस्कृततक, 
ऐततहातसक, परुाताचत्वक, वैज्ञातनक, आध्याचत्मक, सौन्दयनपरक वा सामाचजक 
दृवष्टबाट महत्वपूणन मातनने कुनै पतन वस्त,ु भौततक संरिना स्थान, वनस्पतत 
तथा जीव जन्त ुसम्झन ुपछन।  
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(न)  “तसमसार” भन्नािे भतूमगत जिस्रोत वा वषानतका कारण पानीको पररणाम 
रहने वा प्राकृततक वा मानव तनतमनत, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा वगेका, 
स्वच्छ वा नतुनिो पानी भएको धावपिो जतमन (Swamp) दिदिे जतमन 
(Marsh) नदीबाट प्रभाववत जतमन (Ri veri ne Fl oodpl ai n), ताि (Lake) 
पोिरी (Pond) जिभण्डार क्षेत्र (Wat er St orage Areas) र  यवह 
प्रकृततका कृवष जतमन (Agri cul t ure Land) समेतिाई सम्झन ुपछन । 

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

 
पररच्छेद - २ 

वातावरण संरक्षण 
३. वातावरण संरक्षण गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रातधकार क्षेत्र तभत्र वातावरण संरक्षण गने प्रमिु 

चजम्मेवारी गाउाँपातिकाको हनुेछ ।  

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्नन र वातावरणमैत्री समाज तनमानणमा योगदान गनुन 
नागररकको कतनव्य हनुेछ। 

४. वातावरण संरक्षण वविषे क्षते्र तनधानरण गनन सक्न े: (१) प्रितित भ-ूउपयोग नीतत समेतिाई 
मध्यनजर गरी गाउाँपातिकातभत्र वातावरणका दृवष्टिे संरक्षण आवश्यक रहेको क्षेत्र पवहिान 
गरी त्यस्तो क्षेत्रिाई कायनपातिकाबाट तनणनय गरी वातावरण संरक्षण वविेष क्षेत्र तनधानरण 
गनन सक्नेछ ।  

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौततक पूवानधार तनमानण 
गदान तनमानण कायनको प्रारचम्भक अध्ययन प्रवक्रया िरुु हनु ु अगातड नै संघ र प्रदेिका 
सम्बचन्धत तनकायसाँग समन्वय गरी कायनपातिकािे कुनै क्षेत्र वविेषिाई वातावरण संरक्षण 
गने उदे्दश्यिे िलु्िा वा हररयािी क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।  

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान वविेषमा अत्यतधक वातावरणीय प्रदूषण, भूूःस्ििन, 
प्राकृततक सम्पदाको अत्यतधक दोहन वा प्राकृततक ववपचि हनु गई जनस्वास्थ्य वा 
वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको वा पने सम्भावना देचिएको अवस्थामा कायनपातिकािे 
प्रदेि सरकार र संघीय सरकारसाँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानिाई वातावरणीय 
दृवष्टिे संवेदनिीि क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोचजमको वातावरण संरक्षण वविेष क्षेत्र, िलु्िा 
वा हररयािी क्षेत्र र संवेदनिीि क्षेत्रको व्यवस्थापन तोवकए बमोचजम कायनपातिकाबाट 
हनुेछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोचजम व्यवस्थापन गदान कायनपातिकािे आवश्यकता अनसुार 
संघ र प्रदेिसाँग समन्वय गनेछ। 

५. सम्पदाको संरक्षण गनुनपने : (१) गाउाँपातिका क्षते्रतभत्र रहेका सम्पदाको संरक्षण गनुन 
गाउाँपातिका, नागररक र सम्बचन्धत तनकायको कतनव्य हनुेछ। 

(२) सम्पदाको संरक्षणका िातग कायनपातिकािे सरकारी तथा समदुायसाँग समन्वय 
तथा साझेदारी गनन सक्नेछ। 

६. वातावरणीय अध्ययन गनुनपने : (१) प्रस्तावकिे स्थानीय तहको अतधकारक्षेत्र तभत्र पने 
ववषयसाँग सम्बचन्धत ववकास तनमानण सम्बन्धी कायन वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संचक्षप्त 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन वा प्रारचम्भक वातावरणीय प्रततवेदन तयार u/L पेि 
गनुनपनेछ। 

 (२) प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोचजमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन पेि 
गदान त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयन गने क्रममा वातावरणमा पननसक्ने प्रततकूि प्रभाव र त्यसको 
न्यूतनकरणको िातग अपनाउन सवकने ववतभन्न ववकल्पहरूको ववस्ततृ ववष्िेषण गरी त्यस्ता 
ववकल्प मध्ये प्रस्ताव कायानन्वयन गनन उपयिु हनुे ववकल्प र सो ववकल्प कायानन्वयन गनन 
सवकने आधार र कारण सवहत तसफाररस गनुनपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजमको संचक्षप्त वातावरणीय प्रततवेदन वा प्रारचम्भक 
वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतत सम्बन्धी प्रवक्रया तोवकए बमोचजम हनुेछ।  

७.  मापदण्ड र गणुस्तर कायम गनुनपने : (१) प्रस्तावकिे यस ऐन बमोचजम वातावरणीय 
अध्ययन प्रततवेदन तयार गदान नेपाि सरकारिे तनधानरण गरेको मापदण्ड एवं गणुस्तर कायम 
हनुेगरी तोवकए बमोचजमको ढााँिामा तयार गनुनपनेछ। 

८.    वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपने : (१) प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायानन्वयन गनुन 
अगातड तोवकए बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गनुनपनेछ। 

(२) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोचजम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदान 
वातावरणीय प्रततकूि प्रभाव न्यूतनकरणका उपायहरू मध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना 
तनमानणको क्रममा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपतछ वा आयोजना 
कायानन्वयनको क्रममा अविम्बन गने हो सो को समेत उल्िेि गनुनपनेछ। 

(३) प्रस्तावकिे उपदफा (१) बमोचजम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन 
योजना कायानन्वयनका िातग स्पष्ट कायनयोजना वनाई सो बमोचजम कायानन्वयन गनुनपनेछ र 
सो को प्रगतत वववरण आयोजना कायानन्वयन िरुू भएपतछ प्रत्येक छ मवहनामा कायनपातिका 
समक्ष पेि गनुनपनेछ।  
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९.    प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानन्वयन गनन नहनु े: यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ कसैिे पतन तोके 
बमोचजमको प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कायानन्वयन गनन गराउन ुहुाँदैन ।  

१०.  प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : (१) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हनुे प्रस्तावहरु सम्बन्धी 
कायनववतध प्रितित संघीय तथा प्रादेचिक कानून बमोचजम हनुेछ । 

(२)संघीय तथा प्रादेचिक कानून बमोचजम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बचन्धत संघीय तथा प्रादेचिक तनकायसाँग समन्वय गने 
चजम्मेवारी गाउँपालिकाको वातावरण िािाको हनुेछ ।  

११. रोक िगाउन सक्न े : (१) कसैिे पतन यस ऐन र प्रितित कानूनिे तोके वमोचजमको 
तनकायवाट स्वीकृतत नतिई वा स्वीकृतत भए भन्दा ववपरीत हनुे गरी कायानन्वयन गरेमा 
कायनपातिकािे त्यस्तो प्रस्ताव कायानन्वयनमा रोक िगाउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम कुनै प्रस्ताव कायानन्वयन गनन रोक िगाइएकोमा त्यसरी 
रोक िगाइएको कारणबाट क्षतत पगुन गएमा प्रस्तावकिे सो बापत कुनै वकतसमको 
क्षततपतुतनको िातग दाबी गनन पाउने छैन । 

१२.  अनकूुिन योजना बनाउन सक्न े: (१) जिवाय ुपररवतननको प्रततकूि असर न्यूतनकरण र 
सम्भाववत जोचिमबाट बच्नका िातग कायनपातिकािे अनकूुिन योजना बनाई कायानन्वयन 
गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अनकुुिन योजना बनाउाँदा जिवायू पररवतननको 
असरवाट वढी जोचिममा पने मवहिा, अपाङ्गता भएका व्यचि, बािबातिका, जेष्ठ नागररक 
र आतथनक रुपमा ववपन्न समदुायिाई वविेष प्राथतमकता ददनपुनेछ। 

(३) कायनपातिकािे ववकास आयोजना तजुनमा गदान जिवायू पररवतननको प्रततकूि 
असर तथा जोचिमको व्यवस्थापन गने प्रयोजनको िातग नेपाि सरकारिे तनधानरण गरेको 
मापदण्ड बमोचजम प्राथतमकीकरण गनुनपनेछ। 

१३.   हररतगहृ गयााँस उत्सजनन न्यूतनकरण कायनहरू गनन सक्न े :  (१) गाउाँपातिकािे हररतगहृ 
गयााँस उत्सजनन न्यूतनकरण गनन आवश्यक कायनक्रम सञ्चािन गनन सक्नेछ। 

(२) न्यूतनकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रितित कानून बमोचजम हनुेछ। 

१४. प्रदूषण रोकथाम तथा तनयन्त्रण गने :  (१) कसैिे पतन प्रितित मापदण्ड ववपरीत वा 
जनजीवन, जन-स्वास्थ र वातावरणमा उल्िेिनीय प्रततकूि प्रभाव पाने गरी प्रदूषण सजृना 
गनन वा गराउन हुाँदैन ।  

(२) तोवकएको मापदण्ड ववपरीत कुनै याचन्त्रक साधन, औद्योतगक प्रततष्ठान, होटि 
रेषु्टरेण्ट वा अन्य ठाउाँ वा मािसामान वा वस्तवुाट ध्वतन, ताप, रेतडयोधमी वववकरण, तरङ्ग 
वा फोहरमैिा वा दवुषत पानी तनष्कािन गनन, गराउन हुाँदैन ।  
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(३) उपदफा (१) ववपरीत कसैिे कुनै कायन गरी वातावरणमा उल्िेिनीय प्रततकूि 
प्रभाव पारेको देचिएमा गाउाँपातिकािे तत ्सम्बन्धमा आवश्यक ितनहरु तोक्न वा त्यस्तो 
कायन गनन नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ । 

(४) कुनै वकतसमको पदाथन, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा 
उल्िेिनीय प्रततकूि प्रभाव परेको वा पने देचिएमा प्रदेि र संघीय सरकारिाई सो को 
जानकारी गराई गाउाँपातिकािे स्थानीय राजपत्रमा सूिना प्रकािन गरी त्यस्तो पदाथन, 
इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, वववक्र ववतरण, भण्डारणमा बन्देज िगाउन 
सक्नेछ र आवश्यक कारवाहीका िातग तसफाररस गनेछ। 

(५) प्रदूषणको रोकथाम तथा तनयन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम 
हनुेछ।      

१५. प्रयोगिािा स्थापना गनन सक्न े: (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण तनयन्त्रण सम्बन्धी 
कायनमा सहयोग परु् याउन गाउाँपातिकािे संघीय सरकार र प्रदेि सरकारसाँग समन्वय गरी 
आवश्यकता अनसुार ववतभन्न प्रयोगिािाहरु स्थापना गनन वा संघ र प्रदेििे स्थापना गरेका 
वा नेपाि सरकारिे मान्यता ददएको कुनै प्रयोगिािािाई सो कामको िातग तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना गररएका वा तोवकएका प्रयोगिािाको अन्य 
काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

१६. नमनुा संकिन गनन ददनपुने : कुनै पतन उद्योग, कारिाना, यन्त्र, सवारी साधन आददबाट 
सजृना वा तनष्कािन हनुे वा हनु सक्ने प्रदूषण, ध्वतन, ताप तथा फोहरमैिाको अध्ययन, 
परीक्षण वा ववश्लषेण गननका िातग सम्बचन्धत व्यचि वा संस्थािे गाउाँपातिकाबाट 
अतधकारप्राप्त व्यचि वा संस्थािाई आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्त ुवा पदाथनको नमूना 
संकिन गनन ददन ुपनेछ । 

१७.   वातावरण तनरीक्षकको तनयचुि गनन सक्न े: गाउाँपातिकातभत्र प्रदूषण कम गने, हटाउने वा 
तनयन्त्रण गने तथा स्वीकृत वातावरणीय प्रततवेदन अनसुार गनुनपने कामहरू प्रभावकारी रुपिे 
गनन गराउन, वातावरण संरक्षण सम्वचन्ध प्रितित मापदण्डको पािना भए नभएको सम्बन्धमा 
अनगुमन तथा तनरीक्षण गनन कायनपातिकािे नेपाि सरकारबाट मान्यताप्राप्त िैचक्षक संस्थाबाट 
वातावरण वा सोसाँग सम्बचन्धत ववषयमा कचम्तमा स्नातक हातसि गरेको व्यचििाई प्रितित 
कानून बमोचजम तनधानररत मापदण्ड र प्रवक्रया परुा गरी वातावरण तनरीक्षक तनयिु गनन 
सक्नेछ । 

१८. वातावरण तनरीक्षकको काम, कतनव्य र अतधकार: (१) वातावरण तनरीक्षकको काम, कतनब्य 
र अतधकार देहाय बमोचजम हनुेछूः– 
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(क)   यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयम तथा प्रितित संघीय र 
प्रदेि कानून  तथा मापदण्ड बमोचजम प्रदूषण कम गने, हटाउने वा 
तनयन्त्रण गने कायन भए नभएको तनरीक्षण गने, 

(ि)     यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयम तथा प्रितित कानून र 
मापदण्ड  ववपरीत कुनै ठाउाँबाट प्रदूषण तनष्कािन सम्बन्धी 
नकरात्मक कायन गरे नगरेको सम्बन्धमा तनरीक्षण गने, 

(ग)  स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा तोवकएका सतन बमोचजम 
काम भए नभएको सम्बन्धमा स्थिगत जााँिबझु तथा तनरीक्षण गने, 

(घ)   िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोचजम गररएको जााँिबझु तथा  तनरीक्षण 
प्रततवेदन तोवकएको अतधकारी समक्ष पेि गने, 

(ङ)   तोवकए बमोचजमका अन्य कायन गने, 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) बमोचजम तनरीक्षण गने तसितसिामा 
वातावरण तनरीक्षकिे सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकिाई पूवन सूिना ददई कुनै घर, 
जगगा, भवन, कारिाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योतगक संयन्त्र, औजार, मेचिनरी, जीव, 
वस्त,ु अतभिेि, कागजात वा अन्य मािसामान वा वस्तहुरुको तनरीक्षण, परीक्षण वा जााँिबझु 
गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम तनरीक्षणको तसितसिामा वातावरण तनरीक्षकिे माग 
गरेको वववरण वा जानकारी उपिव्ध गराई आवश्यक सहयोग गनुन सम्बचन्धत व्यचि, 
संस्था वा प्रस्तावकको कतनव्य हनुेछ ।  

(४) वातावरण तनरीक्षकको अन्य काम, कतनव्य र अतधकार तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

पररच्छेद-३ 
फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

१९.  फोहरमैिाको प्रबन्ध गने दावयत्व : (१) फोहरमैिाको व्यवस्थापन गनन स्थानान्तरण केन्र 
(ट्रान्सफर स्टेिन), ल्याण्डवफि साइट, प्रिोधन ्िाण्ट, बायो गयास ्िाण्ट िगायत 
फोहरमैिाको संकिन, अचन्तम तबसजनन तथा प्रिोधनका िातग आवश्यक पने पूवानधार तथा 
संरिनाको तनमानण तथा सञ्चािन गने चजम्मेवारी कायनपातिकाको हनुेछ । 

(२) फोहरमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र वा प्रिोधन स्थिमा फातिएको 
वा राचिएको फोहरमैिा वा सरसफाईको तसितसिामा जम्मा भएको फोहरमैिा प्रबन्ध गने 
वा कुनै पतन वकतसमबाट प्रयोग गने चजम्मेवारी कायनपातिकाको हनुेछ । 
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(३) यस दफाको प्रयोजनको िातग फोहरमैिा संकिन केन्र, स्थानान्तरण केन्र 
वा प्रिोधन स्थिमा फातिएको वा राचिएको फोहरमैिा वा सरसफाईको तसितसिामा जम्मा 
भएको कुनै पतन पदाथन फोहरमैिा मातननेछ ।  

२०. फोहरमैिा व्यवस्थापन गने दावयत्व: (१) गाउँपालिकातभत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापन गने 
गराउने दावयत्व कायनपातिकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) जनुसकैु कुरा िेचिएको भए तापतन हातनकारक फोहरमैिा, 
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा, रासायतनक फोहरमैिा वा औद्योतगक फोहरमैिा प्रिोधन र 
व्यवस्थापन गने दावयत्व तनधानररत मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन 
गने व्यचि वा तनकायको हनुेछ ।  

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थािे हातनकारक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य 
फोहरमैिा रासायतनक फोहरमैिा तथा औद्योतगक फोहरमैिा प्रिोधन गरी बााँकी रहेको 
फोहरमैिा तथा अन्य फोहरमैिाको व्यवस्थापन गरीददन कायनपातिकािाई अनरुोध गरेमा 
वा कायनपातिकािे तनधानरण गरेको फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन माग गरेमा 
कायनपातिकािे तनधानरण गरे बमोचजम सेवा िलु्क तिई फोहरमैिाको व्यवस्थापन गररददन 
वा फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि प्रयोग गनन ददन सक्नेछ । 

(४) कायनपातिकािे सामदुावयक सरसफाई सम्बन्धी तनदेचिका बनाई िागू गनेछ। 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापनिे मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पाने प्रभावको जााँि 
पररक्षण र अनसुन्धान गने अतधकार सम्बचन्धत जनस्वास्थ्य अतधकारीसाँग हनुेछ ।  

(६) जााँि पररक्षणमा कुनै तनकायमा फोहरमैिा व्यवस्थापन प्रभावकारी हनु नसकी 
मानव स्वास्थ्यमा प्रततकूि प्रभाव पारेको भेवटएमा कायनपातिकािे उि तनकायिाई समयमै 
सिेत गराई प्रितित कानून बमोचजम आवश्यक कारवाही गनेछ।   

२१.  फोहरमैिा उत्पादन कम गने : (१) गाउँपालिका तभत्र कुनै व्यचि, संस्था वा तनकायिे कुनै 
काम कारोबार गनन उत्पादन हनुे फोहरमैिा यथािक्य कम गनुन पनेछ। 

(२) “आफ्नो क्षेत्र” तभत्र ववसजनन हनु सक्ने फोहरमैिाको ववसजनन वा पनु: प्रयोगको 
व्यवस्था तमिाई बााँकी फोहरमैिा मात्र तनष्कािन गरी फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउन ु
प्रत्येक व्यचि, संस्था वा तनकायको कतनव्य हनुेछ । 

स्पवष्टकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नािे गाउँपालिका तभत्रको तनजी घर कम्पाउण्ड, औद्योतगक 
क्षेत्रको पररसर, अस्पताि वा स्वास्थ्य संस्थाको पररसर, औद्योतगक प्रततष्ठानको पररसर 
िगायत फोहरमैिा उत्पादन गने व्यचि, संस्था वा तनकायको पररसरिाई सम्झन ुपछन।   



12 | स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गने सम्बन्धमा बनकेो ऐन, २०७७ 

 

२२. फोहरमैिा पथृकीकरण : (१) कायनपातिकािे फोहरमैिािाई तोवकए बमोचजम जैववक, 
अजैववक र अन्य प्रकारमा ववभाजन गरी सो फोहरमैिािाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम तोवकददए बमोचजम फोहरमैिा स्रोतमै छुट्याई संकिन 
केन्रसम्म परु् याउने दावयत्व त्यस्तो फोहरमैिा उत्पादन गने व्यचि, संस्था वा तनकायको 
हनुेछ र यसको िातग कायनपातिकािे आवश्यक प्रववतध, मािसामान, उपकरण, कण्टेनर 
आदद उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

२३.  फोहरमैिाको तनष्कािन : (१) फोहरमैिा तनष्कािनको समय, स्थान र तररका 
कायनपातिकािे तनधानरण गरे बमोचजम हनुेछ । 

(२) हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा उत्पादन गने व्यचि, संस्था 
वा तनकायिे त्यस्तो फोहरमैिा तोवकए बमोचजम व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) हातनकारक फोहरमैिा वा रासायतनक फोहरमैिा संकिन केन्र वा स्थानान्तरण 
केन्रमा तनष्कािन गनन पाइने छैन ।  

२४.  फोहरमैिा व्यवस्थापन केन्र : (१) कायनपातिकािे फोहरमैिािाई व्यवचस्थत रुपमा संकिन 
गनन प्रत्यक टोि वा वस्तीमा संकिन केन्र तोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गनन 
सक्नेछ । 

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

(३) उपदफा (१) बमोचजमको संकिन केन्रमा फोहरमैिा तनष्कािन र संकिन 
गने समय र तररका कायनपातिकािे तनधानरण गरे बमोचजम हनुेछ ।  

२५. जोचिमपूणन फोहरको व्यवस्थापन : (१) कुनै जोचिमपूणन फोहरको संकिन, भण्डारण, 
प्रिोधन, ववक्री ववतरण, ववसजनन वा ओसार पसार गदान उत्पादक वा सञ्चािकिे जनस्वास्थ्य 
र वातावरणमा प्रततकूि असर नपने गरी उचित व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम जोचिमपूणन फोहरको व्यवस्थापन गदान उत्पादक वा 
संञ्चािकिे आफ्नै ििनमा व्यवस्थापन गनुन पनेछ । 

(३) जोचिमपूणन फोहर व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य प्रवक्रया तोवकए वमोचजम हनुेछ। 

२६. फोहरमैिाको न्यूतनकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोग : (१) कायनपातिकािे 
फोहरमैिा न्यूतनकरण, पनु: प्रयोग तथा पनु: िक्रीय प्रयोगिाई प्रोत्साहन गनन आवश्यक 
कायन गनेछ र यसको प्रभावकारी कायानन्वयनका िातग आवश्यक तनदेचिका बनाई िागू गनन 
सक्नेछ ।  
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(२) उद्योग उत्पादन ्यावकङ्ग गनन प्रयोग गरेको वस्तिुाई पनु: प्रयोग गरी 
फोहरमैिाको पररणामिाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गनन सम्बचन्धत उद्योगसाँग 
कायनपातिकािे समन्वय गनन सक्नेछ ।   

२७. अनमुतत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोचजम कायनपातिकाको अनमुतत नतिई कसैिे 
पतन फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गनन वा गराउन सक्नेछैन । 

(२) फोहरमैिा व्यवस्थापन गनन िावहने स्वदेिी वा ववदेिी कम्पनी, संस्था वा 
तनकायिे देहायको वववरण ििुाई अनमुततको िातग कायनपातिकामा तनवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, 

(ि) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक जनिचि तथा प्रववतधको 
वववरण, 

(ग) तोवकए बमोचजमको अन्य वववरण । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम पनन आएको तनवेदन उपर कायनपातिकािे आवश्यक 
जााँिबझु गरी अनमुततपत्र ददन सक्नेछ ।  

(४) फोहरमैिाको व्यवस्थापन, पनु: िवक्रय प्रयोग, प्रिोधन र ववसजननमा आवश्यक 
पने प्रववतध स्वदेिमा उपिब्ध हनु नसक्ने देचिएमा त्यस्तो प्रववतध उपिब्ध गराउन सक्ने 
कुनै ववदेिी कम्पनी, संस्था वा तनकायिाई सम्झौतामा उल्िेचित अवतधतभत्र त्यस्तो प्रववतध 
हस्तान्तरण गने ितनमा नेपाि सरकारको स्वीकृतत तिई कायनपातिकािे उपदफा (३) 
बमोचजम अनमुततपत्र ददन सक्नेछ ।  

(५) अनमुततपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ । 

२८. फोहरमैिा व्यवस्थापनमा तनजी तथा सामदुावयक क्षते्रको संिगनता : (१) कायनपातिकािे 
आवश्यकता अनसुार यस ऐन बमोचजम अनमुतत प्राप्त तनजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामदुावयक 
क्षेत्रबाट तोवकए बमोचजम प्रततस्पधान गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमैिा व्यवस्थापन गराउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (२) बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापन गदान तनजी क्षेत्रका कम्पनीको 
हकमा देहायका सबै वा कुनै र सामदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायको 
कुनै काम गराउन सवकनेछ:- 

(क) फोहरमैिाको न्यूतनकरणका िातग जनिेतना अतभववृर्द्, 

(ि) फोहरमैिा संकिन, 

(ग) फोहरमैिा ढुवानी, 

(घ) फोहरमैिाको प्रयोग, पनु: प्रयोग, पनु: िवक्रय प्रयोग वा प्रिोधन, 
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(ङ) फोहरमैिा ववसजनन,  

(ि) बन्द पिात ्व्यवस्थापन ।     

२९. प्रततस्पधान गराई फोहरमैिा व्यवस्थापनको चजम्मा ददन े : (१) कायनपातिकािे यस ऐन 
बमोचजम तनजी क्षेत्र वा सामदुावयक संस्थाबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन गराउाँदा बोिपत्र 
आह्वान गरी प्रततस्पधान गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गने चजम्मा ददन ुपनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापकको छनौट गदान देहायका 
आधारमा गनुन पनेछ:- 

(क) कायनपातिकािाई बझुाउन कबिु गरेको रकम, 

(ि) फोहरमैिाबाट ऊजान िचि उत्पादन गने वा प्राङ्गाररक मि उत्पादन 
गने क्षमता, पूाँजी, प्रववतध र जनिचिको क्षमता, 

(ग) आतथनक तथा प्राववतधक क्षमता, 

(घ) फोहरमैिा व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गरीएको प्रववतधको ददगोपन 
तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूतनकरण,  

(ङ) व्यवस्थापन करार गनन प्रस्ताव गररएको व्यवस्थापन िलु्क,  

(ि) फोहरमैिाको प्रयोग, प्रिोधन वा पनु: प्रयोग गने सम्बन्धमा भए 
कायनपातिकािाई बझुाउन मञ्जुर गररएको रोयल्टी ।  

(३) बोिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रितित कानून बमोचजम हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको चजम्मा पाएको कम्पनी, 
संस्था वा तनकायिे कायनपातिकासाँग गरेको सम्झौताको अधीनमा रही िलु्क उठाउन सक्नेछ 
। 

(५) फोहरमैिा व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संिगनता सम्बन्धी अन्य कुराहरु 
तोवकए बमोचजम हनुेछ ।  

३०. फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि तनमानण तथा सञ्चािन गनन स्वीकृतत ददन सवकन े: (१) तनजी 
क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापनका िातग फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थि, प्रिोधन स्थि वा 
अन्य संयन्त्र तनमानण गरी सञ्चािन गनन स्वीकृतत माग गरेमा वातावरण तथा अन्य प्रितित 
कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र तनमानण तथा सञ्चािनका िातग कायनपातिकािे स्वीकृतत 
ददन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोचजम तनजी क्षेत्रबाट फोहरमैिा व्यवस्थापन संयन्त्रको तनमानण 
तथा सञ्चािन गदान तोवकएको वातावरणीय मापदण्डको पािना भए वा नभएको अनगुमन 
कायनपातिकािे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोचजम अनगुमन गदान स्वीकृत मापदण्डको पािना गरेको 
नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पािनाको िातग आवश्यक व्यवस्था गनन समयावतध तोवकददन 
सक्नेछ र सो समयावतधमा पतन मापदण्डको पािनाको िातग आवश्यक व्यवस्था नगरेमा 
त्यस्तो व्यचि वा कम्पनीको स्वीकृतत कायनपातिकािे तोवकए बमोचजम रद्द गनन सक्नेछ । 

३१. सावनजतनक तनजी साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गनन सवकन े : (१) कायनपातिकािे 
प्रितित कानूनको अधीनमा रही तनजी क्षेत्र, सामदुावयक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको 
साझेदारीमा फोहरमैिा व्यवस्थापन कायन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेचिएको भए तापतन सामदुावयक एवं 
गैरसरकारी संघ, संस्थासाँगको साझेदारीमा फोहरमैिा न्यूतनकरणको िातग जनिेतना 
अतभववृर्द्, फोहरमैिा संकिन, ढुवानी, फोहरमैिा व्यवस्थापन स्थिको बन्द पिात ्व्यवस्था, 
उद्यान तनमानण र सौन्दयनकरण जस्ता कायन मात्र गनन वा गराउन सवकनेछ । 

३२. सेवा िलु्क उठाउन सक्न े: (१) कायनपातिकािे फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत सम्बचन्धत 
व्यचि, संस्था वा तनकायबाट सेवा िलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको िलु्कको तनधानरण फोहरमैिाको पररमाण, तौि तथा 
प्रकृतत र तोवकए बमोचजमका अन्य कुराहरुको आधारमा कायनपातिकािे गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजमको िलु्क कायनपातिका आफैं िे वा तनजिे तोकेको 
संस्था वा तनकाय माफन त ्समेत उठाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेचिएको भए तापतन दफा २६ बमोचजम 
फोहरमैिा व्यवस्थापन गनन चजम्मेवारी पाएको व्यचि, संस्था वा तनकायिे कायनपातिकासाँग 
भएको सहमततको आधारमा फोहरमैिा व्यवस्थापन गरे बापत सम्बचन्धत व्यचि, संस्था वा 
तनकायबाट सेवा िलु्क उठाउन सक्नेछ ।  

तर तोवकए बमोचजमका ववपन्न वगनिाई सेवा िलु्कमा तोवकए बमोचजम छूट 
ददइनेछ। 

(५) यस दफा बमोचजम िलु्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापन तनजी 
क्षेत्रिाई संिगन गराउाँदा प्राप्त हनुे आम्दानी कायनपातिकािे एउटा छुटै्ट िीषनकमा रािी 
तोवकएको मापदण्डको अधीनमा रही फोहरमैिाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा 
फोहरमैिा व्यवस्थापन प्रभाववत क्षेत्रको ववकासमा ििन गनुन पनेछ ।    

पररच्छेद-४ 
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जैववक ववववधता संरक्षण 
३३. जैववक ववववधताको संरक्षण गनुनपने : (१) आफ्नो क्षेत्रतभत्रको जैववक वववधताको संरक्षण 

गने चजम्मेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम जैववक ववववधताको संरक्षण सम्बन्धी कायनक्रम गदान 
संघीय तथा प्रदेिको कानून तथा मापदण्ड प्रततकूि नहनुे गरी देहाय बमोचजम गनुन पनेछ,- 

(क) कृवषजन्य जैववक ववववधता संरक्षण,-   

(१) ववकासका कायनक्रमहरु संिािन गदान कृवष जैववक 
ववववतधताको संरक्षणिाई वविेष महत्व ददने, 

(२) जैववक ववववधता, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक 
प्रभाव पानन सक्ने जोचिम भएका चज.एम.ओ.(GMO)तथा 
त्यसका उत्पादनिाई आवश्यकता अनसुार तनयन्त्रण वा 
तनषधे गने, 

(३) कृवष पयानवरणीय सेवाहरुको ददगो पररिािनको िातग पराग 
सेिक तथा अन्य पयानवरणीय सेवा प्रदान गने जीवहरु 
सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, अनगुमन गरी संरक्षणका 
कायनक्रमहरु सञ्चािन गने, 

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

(ि) तसमसार संरक्षण,- 

(१) स्थानीय जनसमदुायको सहभातगतामा उनीहरुको वहतका 
िातग आफ्नो क्षेत्र अन्तगनतका तसमसारको पवहिान गदै सो 
को संरक्षण र व्यवस्थापन गने; 

(२) स्थानीय जनसहभातगतामा आधाररत तसमसार व्यवस्थापनको 
माध्यमद्वारा तसमसारको स्रोतहरुमातथ समन्यावयक अवसर 
ददिाउाँदै बवुर्द्मिापूणन प्रयोगको अवधारणािाई साथनक 
तलु्याउन;े 

(३) स्थानीय व्यचि, समदुाय एवं तनकायिाई संिगन गराउाँदै 
तसमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन कायन प्रभावकारी बनाउने;  

(४) वतनमान र भावी पसु्ताको फाइदाका िातग प्राकृततक स्रोत 
संरक्षण गनन स्थानीय वातसन्दाको वहत हनुे िािको सामाचजक 
र आतथनक ववकासका कायनक्रम संिािन गने,  
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(५) तसमसारमा आचित सङ्कटापन्न जीवजन्त,ु जििर, सापेचक्षक 
जङ्गिी जनावर तथा अन्य जि आचित आनवंुचिक स्रोतको 
संरक्षण गने, 

(६) वातावरणीय असर न्यून हनुे गरी तसमसार क्षेत्रमा वातावरण 
अनकूुि पयनटनको ववकास गदै प्राप्त िाभिाई यथासम्भव 
तसमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमदुायको वहतमा 
पररिािन गने, 

(७) तसमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका िातग तयार गररने 
कायनयोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभातगता सतुनचित गने, 

(८) तसमसार क्षेत्रमा आचित स्थानीयवासीको अनभुव, अभ्यास, 
सीप र ज्ञानको संरक्षण गदै सोही आधारमा तसमसारको 
संरक्षण र व्यवस्थापन गनन प्रिय ददन,े 

(९) तसमसार व्यवस्थापना देिा पने समस्याहरुको पवहिान गरी 
स्थानीय स्तरमै समाधानको उपायहरुको िोजी गनन 
जनसहमततका आधारमा व्यवस्थापन कायनयोजना बनाई िागू 
गने गराउने,  

(१०) तसमसार व्यवस्थापन योजना तजुनमा गने र व्यवस्थापन 
सतमततमा स्थानीय जनसमदुायका साथै संघ संस्थाको 
प्रतततनतधत्व गराउन आवश्यक काननुी एवं प्रिासतनक 
व्यवस्था गने, 

(११) तसमसारमा आचित स्थानीय जनसमदुायिाई तसमसारबाट 
प्राप्त हनुे िाभको न्यायोचित बााँडफााँडका िातग आवश्यक 
व्यवस्था गने,  

 (३)    जैववक ववववधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रितित 
कानून र मापदण्ड बमोचजम हनुेछ। 

३४. जैववक ववववधताको अतभिेिीकरण गनुनपने : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्र 
अवचस्थत जैववक ववववधताको वस्तचुस्थतत र वववरणको अतभिेिीकरण व्यवचस्थत र वैज्ञातनक 
ढङ्गिे राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको अतभिेिीकरण जैववक ववववधता सम्बन्धी तनदेचिका 
बनाई राविय मापदण्ड अनरुुप अद्यावतधक राख्न ेचजम्मेवारी कायनपातिकाको हनुेछ । 
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(३) जैववक ववववधताको अतभिेिीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम 
हनुेछ।     

३५. स्थानीय समदुायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आददको संरक्षण गनुनपने : (१) जैववक 
ववववधताको सम्बन्धमा स्थानीय समदुाय तभत्रका व्यचि वा समूहमा रहेको ज्ञान, सीप, 
अभ्यास आददको पवहिान, अतभिेिीकरण, तथा संरक्षण गने चजम्मेवारी कायनपातिकाको 
हनुेछ ।  

(२) कायनपातिकािे उपदफा (१) बमोचजमको अतभिेिीकरण वैज्ञातनक र व्यवचस्थत 
ढङ्गिे तोवकएको ढााँिा र प्रारुपमा राख्नछे ।   

३६. ितनज पदाथन संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायनपातिकािे आफ्नो क्षेत्रतभत्र रहेका ितनज 
पदाथनको अवस्था बझु्न सभे तथा िोज गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सभे तथा िोजबाट प्राप्त सूिना तथा तथ्याङ्कको 
आधारमा प्रितित नेपािको कानून प्रततकूि नहनु े गरी कायनपातिकािे ितनज पदाथनको 
संरक्षण तथा प्रवर्द्ननमा कायनक्रमहरु सञ्चािन गनन सक्नेछ ।   

३७.  जिाधार संरक्षण गनुनपने : (१) गाउँपालिका क्षेत्रतभत्र रहेका जिाधारको संरक्षण गनुन 
गाउँपालिका, नागररक र सम्बन्धीत तनकायको कतनव्य हनुेछ। 

(२) कायनपातिकािे संघीय र प्रदेिको कानून र मापदण्डको अधीनमा रही कायनववतध 
वनाई गाउँपालिका तभत्रको जिाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको िानेपानीको महुानको पवहिान, अतभिेिीकरण, संरक्षण 
तथा व्यवस्थापन गने चजम्मेवारी कायनपातिकको हनुछे। 
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पररच्छेद- ५ 

वन तथा हररत क्षते्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

३८. वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत क्षते्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गनुनपने : (१) आफ्नो 
क्षेत्रातधकार तभत्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्नन गने 
प्रमिु चजम्मेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ ।  

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्त ुतथा हररत क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्ननमा सहयोग 
गनुन नागररकको कतनव्य हनुेछ। 

(३) वन तथा वन पैदावार संरक्षण र प्रवर्द्नन गने सम्बन्धमा गाउँपालिकािे संघीय 
र प्रदेि कानूनको प्रततकूि नहनुे गरी देहाय बमोचजम गनुनपनेछ। 

(क)  संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय गरी स्थानीय समदुायको सहभातगतमा 
आफ्नो तसमातभत्रका समदुायमा आधाररत वन, तनजी वन, कृवष वन 
तथा वनमा आधाररत उद्योगहरु संिािन तथा व्यवस्थापन गने, 

(ि)    सामदुावयक वन उपभोिा समूह िगायत समदुायमा आधाररत वन 
व्यवस्थापन गने समूहको प्राववतधक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता 
ववकासमा प्राथतमकता ददने,  

(घ)   वनसाँग सम्बचन्धत प्राववतधक सेवािाई प्रभावकारी बनाउनकुा अततररि 
क्षमता ववकासको िातग उत्प्ररेणात्मक अवसरहरु तसजनना गने,  

(ङ)  स्थानीय समदुायमा रहेको वनजन्य, जतडबटुी तथा वनस्पतत उपयोग 
सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र चिवकत्सा पर्द्ततिाई आधतुनक 
ववज्ञानसाँग संयोजन गदै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका 
िातग उपयिु वातावरण तनमानण गने,  

(ि)   वन्यजन्त ुर वनस्पततको संरक्षण तथा प्रवर्द्नन गनन संघ, प्रदेिसाँगको 
समन्वयमा स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पतत उद्यानहरु 
स्थापना र संिािन गने, 

(छ)  वन पैदावार संकिनमा ददगोपना र प्रभावकाररताका िातग आधतुनक 
प्रववतधहरुको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने,  

(ज)   ददगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अनरुुप सबै वन व्यवस्थापनमा 
सामाचजक, आतथनक र वातावरणीय दृवष्टिे दीगोपना सतुनचित गने,  

(झ)   संघ तथा प्रदेिको समन्वयमा संरचक्षत क्षेत्र, तसमसार क्षेत्र तथा वन 
व्यवस्थापन पर्द्ततहरुबाट पयनटन प्रवर्द्नन गनन योगदान परु् याउन,े 
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(ञ)   वन, वनस्पतत, वन्यजन्त ुतथा जैववक ववववधता र जिाधार क्षेत्रको 
संरक्षण, पनु:स्थापना र ददगो उपयोग गनन आवश्यक योजना र 
कायनक्रम संिािन गने, 

(ट)    गाउँपालिका क्षेत्रतभत्रका जििरको संरक्षण गने, 

(ठ)   संघ तथा प्रदेिसाँग समन्वय र सहकायन गरी गररवीको रेिामतुन 
रहेका जनताको गररवी न्यूतनकरण गनन वनको संरक्षण र ववकास 
हनुे गरी आय आजनन तथा पयनटनका कायनक्रमहरू संिािन गने, 

(ड)   सामदुावयक वन उपभोिा सतमततिे वन पैदावार ववक्री तथा उपयोग 
गनन बनाएको वावषनक कायनयोजना गाउाँपातिकावाट स्वीकृत गरी 
कायानन्वयन गराउने  

(ढ)  गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्रको सावनजतनक तथा ऐिानी जगगामा रहेको काठ 
दाउरा, जराजरुी, दहिर बहिर आददको तबक्री गने, 

(ण)  सामदुावयक भ-ूसंरक्षण र सो मा आधाररत आय आजनन कायनक्रमहरु 
संिािन गने, 

(त) संघ तथा प्रदेिको मापदण्डको अधीनमा रही गाउाँपातिका/ 
नगरपातिका क्षेत्रतभत्रको जतडबटुी तथा अन्य गैरकाष्ट वन पैदावर 
सम्वचन्ध सवेक्षण, उत्पादन, संकिन प्रवर्द्नन, प्रिोधन र वजार 
व्यवस्थापन गने, 

३९. तनजी वन दतान तथा व्यवस्थापन : (१) तनजी वन दतान गराउन िाहने कुनै व्यचि वा 
संस्थािे तनजी वन दतानको िातग तडतभजन वन कायानिय वा सब तडतभजन वन कायानियको 
तसफाररस सवहत कायनपातिकामा तनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम कुनै तनवेदन परेमा आवश्यक जााँिबझु गरी 
कायनपातिकािे तनजी वन दतान गरी प्रमाणपत्र ददनेछ ।  

(३) व्यवसावयक प्रयोजनका िातग तनजी वन वा तनजी आवादीमा रहेको वन 
पैदावरको संकिन तथा ओसारपसार गनुन परेमा कायनपातिकाबाट स्वीकृत तिन ुपनेछ । 

४०. सावनजतनक जगगामा वन ववकास सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कायनपातिकािे प्रितित नपेाि 
कानून तथा यस ऐनको अधीनमा रही सावनजतनक जगगामा वनको ववकास, संरक्षण, 
व्यवस्थापन गनन र वन पैदावरको उपयोग तथा तबवक्र ववतरण गनन सक्नेछ । 

(२) कायनपातिकािे सडक, नहर र बाटो वकनारमा िगाइएको तथा बाटोमा छहारी 
पने रुिहरु र िौतारा, कुिाको महुान, धातमनक स्थि वा त्यस्तै अन्य संवेदनिीि ठाउाँमा 
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िगाइएका रुिहरुको संरक्षण गनन तथा जोचिमपूणन अवस्थामा प्रितित नेपाि कानूनको 
अतधनमा रही हटाउन सक्नेछ । 

४१. सहरी वनको ववकास र व्यवस्थापन : (१) कायनपातिकािे आफ्नो क्षेत्र तभत्रको सहरी क्षेत्र 
तथा वस्तीमा रहेका सावनजतनक सडक तथा पाकन  जस्ता स्थानमा आफैं िे वा कुनै संघसंस्था 
वा तनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सहरी वनको ववकास तथा व्यवस्थापन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम स्थापना हनुे सहरी वनको वन पैदावार कायनपातिकािे 
तोवकए बमोचजम प्रयोग गनन सक्नेछ । 

४२. वनक्षते्रको प्रयोग : कायनपातिकािे कुनै ववकास आयोजना सञ्चािन गदान वन क्षेत्रको प्रयोग 
गनुन बाहेक अन्य कुनै ववकल्प नभएमा र प्रितित कानून बमोचजमको वातावरणीय 
अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चािन गदान वातावरणमा उल्िेिनीय प्रततकूि असर नपने 
देचिएमा सो आयोजना सञ्चािन गनन त्यस्तो वन क्षेत्रको जगगा प्राप्त गननको िातग संघीय 
सरकार समक्ष अनरुोध गनन सक्नेछ । 

४३. नसनरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन : (१) संघीय तथा प्रादेचिक कानून प्रततकूि नहनु े
गरी, प्रितित मापदण्ड तथा तोवकएको प्रवक्रया पूरा गरेको सतुनचित गरी गाउाँपातिका 
क्षेत्रतभत्र जो कोहीिे पतन कायनपातिकाको अनमुतत तिई नसनरी तथा उद्यान सञ्चािन गनन 
सक्नेछन ्।  

(२) गाउाँपतिका क्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बमोचजम सञ्चािन हनुे नसनरी तथा उद्यानको 
सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेचिक मापदण्डसाँग नबाचझने गरी सञ्चािन तथा पूव्ानधार मापदण्ड 
तनदेचिका बनाई िागू गनेछ । 

(३) गाउाँपातिका क्षेत्रतभत्र उपदफा (१) बमोचजम स्थापना हनुे सबै नसनरी तथा 
उद्यानहरुको कचम्तमा वषनको एक पटक तोवकए बमोचजम अतनवायन अनगुमन तनरीक्षण 
गनुनपनेछ । 

४४. िलु्िा क्षते्र व्यवस्थापन तथा हररयािी प्रवर्द्नन : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षते्रतभत्र रहेको 
िलु्िा तथा सावनजतनक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्नन तथा अतभिेिीकरण गनुन पनेछ । 

(२) कायनपातिकािे आफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्र रहेने िलु्िा तथा सावनजतनक क्षेत्रमा 
प्रितित कानूनको प्रततकूि नहनुे गरी वकृ्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गनन सक्नेछ ।  

 (३) िलु्िा तथा सावनजतनक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोचजम हनुेछ । 

४५. नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारमा वकृ्षारोपण  : (१) 
गाउाँपातिकातभत्रको नदी वकनार, नदी उकास नहर वकनार र सडक वकनारमा कायनपातिकाको 
अनमुतत तिई वकृ्षारोपण गनन सक्नेछ । 



22 | स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको संरक्षण गने सम्बन्धमा बनकेो ऐन, २०७७ 

 

(२) कायनपातिकािे वकृ्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई िागू गनन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद-६ 
संस्थागत व्यवस्था 

४६. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चािन : (१) गाउँपालिकामा 
वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा तनयन्त्रणका साथै जैववक ववववधताको संरक्षण 
िातग वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन ्: 

(क) संघ, प्रदेि सरकारबाट वातावरण संरक्षणका िातग प्राप्त रकम,  

(ि) ववतभन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम, 

(ग)     अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम। 

(३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण कोषको संिािन तोवकए बमोचजम 
हनुेछ। 

४७. वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद गठन गनन सक्न े: (१) वातावरण, जैववक 
ववववधता र प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी कायनिाई व्यवचस्थत रुपमा कायानन्वयन गनन, 
नीतत योजना तनमानण गनन, ववतभन्न तनकायहरु वीि समन्वय गनन तथा यस ऐन अन्तगनत 
अनगुमन तथा तनररक्षण गनन गाउँपालिकामा वातावरण सम्बन्धी वविेषज्ञ सचम्मतित वातावरण 
तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको पररषदमा देहाय बमोचजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू 
रहनेछन; 

(क) गाउाँपातिका अध्यक्ष- अध्यक्ष 

(ि) उपाध्यक्ष -सदस्य 

(ग) प्रमिु प्रिासकीय अतधकृत- सदस्य 

(घ) स्वास्थ्य सतमतत संयोजक- सदस्य  

(ङ) वन, वातावरण सतमतत संयोजक-सदस्य 

(ि) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका ववज्ञ १ मवहिा 
सवहत ३ जना-सदस्य 

(छ) स्थानीय वातसन्दाहरूमध्ये वन उपभोिा सतमततहरूवाट १जना सवहत 
कायनपातिकािे तोकेका १ मवहिा समेत ३ जना-सदस्य 

(ज) कृवष क्षेत्र हेने कायनपातिका सदस्य- सदस्य 

(झ) वातावरण िािा संयोजक- सदस्य सचिव 
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 (३) वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण पररषद्को अन्य काम, कतनव्य तथा 
अतधकार तोवकए बमोचजम हनुेछ ।  

४८.  सतमततहरु गठन गनन सक्न े: (१) नगर तथा गाउाँ कायनपातिकािे यो ऐनको उदे्दश्य पूततनको 
िातग सम्बचन्धत ववषयका वविेषज्ञहरु समेत रहेको ववतभन्न सतमततहरु गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोचजम गदठत सतमततहरुको काम, कतनव्य र अतधकार नगर 
कायनपातिकािे तोवकददए बमोचजम हनुेछ । 

४९. अनगुमन तथा मूल्याकंन : (१) यस ऐन अन्तगनत आवश्यक अनगुमन र मूल्यांकन दफा 
५८ बमोचजम स्थावपत वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षण पररषद वा पररषदिे तोकेको 
तनरीक्षण सतमततहरूवाट गनेछ ।  

(२) अनगुमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोचजम हनुेछ। 

५०.  वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गने : (१) कायनपातिकािे वातावरण तथा जैववक ववववधता 
संरक्षण योजना तजुनमा तथा कायानन्वयन गनेछ। 

(२) कायनपातिकािे वातावरण संरक्षण योजना तजुनमा गदान वातावरण संरक्षण, जैववक 
ववववधताको संरक्षण र प्रवर्द्नन, दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैववक ववववधताका 
स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूिाई समेत समावेि गनुनपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजमको वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षण योजना 
बनाउाँदा मवहिा, अपाङ्गता भएका व्यचि, बािबातिका, जेष्ठ नागररक र आतथनक रुपमा 
ववपन्न समदुायिाई वविेष प्राथतमकता ददनपुनेछ। 

(४) वातावरण संरक्षण योजनामा समावेि गनुनपने ववषयवस्त ु तोवकए बमोचजम 
हनुेछ। 
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पररच्छेद-७ 
कसूर, जररवाना तथा क्ष ततपतुी 

५१. कसूर: कसैिे देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोचजम कसूर गरेको मातननछे :-  

(क) कायनपातिकािे तोवकददएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैिा 
तनष्कािन गने,  

(ि) कण्टेनर वा फोहरमैिा संकिन केन्रमा राचिएको फोहरमैिा अनातधकृत 
तवरिे प्रयोग गने,  

(ग) फोहरमैिा संकिन केन्रमा राचिएको कण्टेनर तोडफोड गने क्षतत परु् याउन,े 
राचिएको स्थानबाट हटाउने वा संकिन केन्रमा कुनै नोक्सानी परु् याउन,े  

(घ) यस ऐन बमोचजम अनमुतत नतिई फोहरमैिा व्यवस्थापनको कायन गने,  

(ड) यस ऐन बमोचजम फोहरमैिा व्यवस्थापनको िातग प्रदान गररएको 
अनमुततपत्रमा उल्िेचित ितनहरु उल्िङ् घन गने, 

(ि) फोहरमैिा संकिन केन्र, कण्टेनर वा फोहरमैिा थपुाने ठाउाँमा कुनै पतन 
वकतसमको हातनकारक पदाथन फाल्ने, राख्न ेवा थपुाने, 

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा पररसरको फोहरमैिा सडक वा अन्य सावनजतनक 
स्थानमा राख्न,े फाल्ने वा थपुाने, 

(ज) फोहरबाट तनस्केको दूवषत पानी (तििेट) वा ढि िहुाई अन्य व्यचिको 
घर वा जगगा प्रदूवषत गराउने,  

(झ) सडक वा अन्य सावनजतनक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैिा संकिन गनन 
कायनपातिकािे तोकेको समय वा सफाई गदानको समयमा त्यस्तो ठाउाँमा 
कुनै पतन वकतसमको सवारी साधन तबसाउने वा तबसाइ रािेको सवारी साधन 
हटाउने इन्कार गने,  

(ञ) कायनपातिकािे तोकेको ठाउाँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रततकूि असर पने 
गरी सडक वा अन्य सावनजतनक स्थानमा कुनै पतन वकतसमको हातनकारक 
फोहरमैिा राख्न,े फाल्न,े थपुाने वा तनष्कािन गने,  

(ट) रासायतनक फोहरमैिा, औद्योतगक फोहरमैिा, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैिा 
वा हातनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न े वा तनष्कािन गने वा 
गराउने,  

(ठ) औद्योतगक प्रततष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थािे उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट 
तनस्कने हातनकारक फोहरमैिा जथाभावी फाल्ने, राख्न ेवा तनष्कािन गने 
वा गराउने,  
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(ड) फोहरमैिा संकिन, ढुवानी तथा फोहरमैिा व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध 
तसजनना गने,  

(ढ) फोहरमैिा संकिन, ढुवानी तथा अचन्तम तनष्कािन स्थिमा अवरोध, बन्द, 
घेराउ गने वा फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनमा हडताि गने,  

(ण) फोहरमैिा अत्यातधक उत्पादन हनुे वस्त ु भनी नेपाि सरकारिे नेपाि 
राजपत्रमा सूिना प्रकािन गरी प्रततबन्ध िगाएको कुनै वस्त ुउत्पादन तथा 
तबक्री ववतरण गने,  

(त) प्रितित कानून बमोचजम तोवकएको मापदण्ड ववपररत रासायतनक ववषादीको 
आयात गने वा समयावतध सवकएको रासायतनक ववषादी प्रितित कानून र 
मापदण्ड बमोचजम नष्ट गने चजम्मेवारी पूरा नगने, 

(थ) स्रोत मै फोहरमैिाको पथृकीकरण नगरी फोहरमैिा तमसाएर तनष्कािन 
गने,  

(द) मरेको वा मारेको पिपुक्षी र सोको िादी, ्वााँि, हड् डी तथा माछाको 
कत्िा आदद सावनजतनक स्थि, सडक, गल्िी, िोकमा राख्न,े फाल्ने वा 
थपुाने।  

५२. सजाय तथा जररवाना : (१) फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कसैिे देहायको कायन गरेमा 
देहाय बमोचजमको सजाय तथा जररवाना गनेछ:   

(क) दफा ५१ को िण्ड (क) बमोचजमको कसूर गने व्यचििाई 
कायनपातिकािे पवहिो पटक भए पााँि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना, 
दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पााँि हिार रुपैयााँदेचि दि हजार 
रुपैयााँसम्म जररवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक 
गरेमा प्रत्येक पटकको िातग पन्र हजार रुपैयााँका दरिे जररवाना 
गरी फोहरमैिा उठाउाँदा िागने ििन समेत तनजबाट असूि उपर 
गनन सक्नेछ । 

(ि) दफा ५१ को िण्ड (ि) र (झ) बमोचजमको कसूर गनेिाई 
कायनपातिकािे पााँि सय रुपैयााँदेचि पााँि हजार रुपैयााँसम्म जररवाना 
गनन सक्नेछ । 

(ग) दफा ५१ को िण्ड (ग) बमोचजमको कसूर गनेिाई कायनपातिकािे 
पन्र हजार रुपैयााँदेचि पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गरी 
कण्टेनर वा संकिन केन्र व्यवस्थापन गनन िागने ििन असूि उपर 
गनन सक्नेछ । 
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(घ) दफा ५१ को िण्ड (घ) र (ङ) बमोचजमको कसूर गनेिाई 
कायनपातिकािे पन्र हजार रुपैयााँदेचि पिास हजार रुपैयााँसम्म 
जररवाना गरी अनमुतत नतिएसम्म त्यस्तो कायन गनन रोक िगाउनेछ 
। 

(ङ) दफा ५१ को िण्ड (ि) बमोचजमको कसूर गनेिाई कायनपातिकािे 
पााँि हजार रुपैयााँदेचि पन्र हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ 
र त्यस्तो वस्त ुवा पदाथनबाट कुनै क्षतत भइसकेको भए त्यस्तो क्षतत 
बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूि उपर गनन सक्नेछ ।  

(ि) दफा ५१ को िण्ि (छ), (ज) र (द) बमोचजमको कसूर गनेिाई 
कायनपातिकािे पााँि हजार रुपैयााँदेचि पन्र हजार रुपैयााँसम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ । 

(छ) दफा ५१ को िण्ड (ञ) बमोचजमको कसूर गनेिाई कायनपातिकािे 
तीस हजार रुपैयााँदेचि पिास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना गनन सक्नेछ 
। 

(ज) दफा ५१ को िण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोचजमको कसूर गनेिाई 
कायनपातिकािे पिास हजार रुपैयााँदेचि एक िाि रुपैयााँसम्म 
जररवाना गनन सक्नेछ र सोही कसूर पनु: गरेमा पवहिो पटक गरेको 
जररवानाको दोब्बर जररवाना गरी प्रितित कानून बमोचजम अनमुतत 
रद्द गननको िातग सम्बचन्धत तनकायमा िेचि पठाउन सक्नेछ । 

(झ) दफा ५१ को िण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमचजमको कसूरिाई प्रितित 
संघीय कानून बमोचजम सजाय हनुेछ । 

(ञ) दफा ५१ को िण्ड (थ) बमोचजमको कसूर गनेिाई सम्बचन्धत 
कायनपातिकािे प्रत्येक पटक पााँि सय रुपैयााँ जररवाना गनन सक्ने 
छ ।  

(२) वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैिे देहायको कायन गरेमा कायनपातिकािे देहाय 
बमोचजमको जररवाना गनेछ: 

 (क)  संचक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गराउन ुपने प्रस्तावको 
हकमा त्यस्तो प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदन 
ववपरीत हनुे कायन गरेमा पााँििाि रुपैयााँसम्म,  
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(ि) प्रारचम्भक वातावरणीय पररक्षण प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत 
प्रततवेदन ववपरीत हनुे कुनै प्रस्ताव  कायानन्वयन गरेमा दििाि 
रुपैयााँसम्म । 

(३) कसैिे उपदफा (२) बमोचजमको कायन गरेमा सम्बचन्धत कायनपातिकािे तरुुन्त 
रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोचजम त्यस्तो प्रततवेदन 
स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रततवेदन कायन भएकोमा सो कायनिाई सधुार गनन आदेि ददनेछ 
र यसरी ददइएको आदेि बमोचजम गनुन सम्बचन्धत व्यचि वा संस्थाको कतनव्य हनुेछ । 
यसरी ददइएको आदेि बमोचजम कायन नभएमा कायनपातिकािे उपदफा (१) बमोचजम 
गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना गनेछ । 

(४) उपदफा (२) मा उल्िेचित ववषय बाहेक कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको तनयम, तनदेचिका, कायनववतध वा मापदण्ड ववपरीतका कुनै कायन गरेमा कायनपातिकािे 
त्यस्तो कायन गनन बन्देज िगाई तीन िाि रुपैयााँसम्म जररवाना गरी दईु मवहनातभत्र यो ऐन 
वा यस ऐन बमोचजम बनेको तनयम, तनदेचिका, कायनववतध वा मापदण्ड बमोचजमको कायन 
गनन आदेि ददन सक्नेछ ।यसरी ददएको आदेि बमोचजम कायन नभएमा यस उपदफा 
बमोचजम गररएको जररवानाको तेब्बर जररवाना िागनेछ ।  

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोचजम ददएको आदेि बमचजमको कायन नभएमा 
त्यस्तो कायनमा बन्देज िगाइनेछ र त्यस्तो व्यचि वा संस्थािाई कािोसूिीमा राख्न े
सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गनन कायनपातिकािे तसफाररस सवहत संघ र प्रदेि सरकारमा 
पठाउन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोचजम जररवाना गनुन अचघ जररवाना गनन िागेको व्यचि वा संस्था 
वा आयोजनािाई सफाइ पेि गने मनातसब मौका ददन ुपनेछ । 

५३.  क्षततपूततन :  (१) कसैिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको तनयम, तनदेचिका वा मापदण्ड 
ववपरीत प्रदूषण गरेको वा जोचिमपूणन फोहर तनष्कासन गरेको वा कुनै दघुनटनाजन्य प्रदूषणका 
कारणबाट कुनै व्यचि वा संस्थािाई कुनै हानी नोक्सानी पगुन गएमा त्यस्तो कायनबाट 
पीतडत व्यचि वा संस्थािे आफूिाई पगुन गएको क्षतत बापत कायनपातिका वा तोवकएको 
तनकायबाट क्षततपूततन भराई पाउन तनवेदन ददन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोचजम परेको तनवेदन सम्बन्धमा छानतबन तथा जााँिबझु गदान 
तनवेदकिाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षततको यवकन गरी त्यसरी हातन नोक्सानी 
परु् याउने व्यचि, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीतडतिाई मनातसब क्षततपूततन भराई ददन ुपनेछ ।  

(३) गाउँपालिकाको कुनै तनकाय वा गाउँपालिकाको स्वातमत्व र तनयन्त्रणमा रहेको 
संस्थािे प्रदूषण गरी क्षतत पगेुको ववषयमा परेको तनवेदन सम्बन्धमा छानतबन गनन 
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कायनपातिकािे मनोनयन गरेको तीन जना ववज्ञ रहेको सतमतत गठन हनुेछ र सो सतमतततको 
तसफाररसको आधारमा उपदफा (२) वा (३) बमोचजम क्षततपूततन भराई ददन ुपनेछ। 

(५) यस दफा बमोचजम क्षततपूततन तनधानरण गने आधार र अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोचजम हनुेछ । 

५४.  तनवेदन ददन सक्न े: (१) कसैिे यस ऐन ववपररत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदेन स्वीकृत 
नगराई वा स्वीकृत प्रततवेदन ववपरीत हनुे गरी प्रस्ताव कायानन्वयन गरेमा वा यस ऐन 
ववपररत हनुे कायन गरेमा वा गनन िागेमा कायनपातिका वा कायनपातिकािे तोकेको अतधकारी 
समक्ष तनवेदन ददन सक्नछे । 

५५. पनुरावेदन : (१) दफा ५२ बमोचजम भएको जररवाना उपर चिि नबझु्ने पक्षिे उि 
जररवाना उपर सम्बचन्धत चजल्िा अदाितमा पैंततस ददनतभत्र पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।   

(२) दफा ५३ बमोचजम क्षततपूततन तनधानरण सम्बन्धमा भएको तनणनय उपर चिि 
नबझु्ने पक्षिे पैंततस ददनतभत्रस सम्बचन्धत चजल्िा अदाितमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ ।  

५६.  सहतुियत तथा सवुवधा प्रदान गनन सक्न े : वातावरण तथा जैववक ववववधता संरक्षणमा 
सकारात्मक प्रभाव पाने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रववतध वा प्रवक्रयािाई प्रोत्सावहत गनन कानून 
बमोचजम प्रदान गररएको सहतुियत तथा सवुवधाको अततररि गाउँपालिकािे स्थानीय 
राजपत्रमा सूिना प्रकाचित गरर सहतुियत तथा सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ । 

 
 

पररच्छेद- ८ 
ववववध 

५७. ढुङ्गा, तगवट, वािवुा, माटोको उत्िनन, संकिन, उपयोग, ववक्री तथा ववतरण सम्बन्धमा : 
(१) गाउँपालिका क्षेत्रातधकार तभत्र रहेका ढुङ्गा, तगवट, वािवुा तथा माटोको उत्िनन, 
संकिन, उपयोग, तबवक्र तथा ववतरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारिे जारी गरेको 
मापदण्ड अनरुुप हनुेछ । 

(२) उपदफा(१)बमोचजमको मापदण्डको अधीनमा रही गाउँपालिकािे आफ्नो छुटै्ट 
मापदण्ड र कायनववतध बनाउन सक्नेछ। 

५८. भ-ूउपयोग योजना र भतूम व्यवस्थापन कायनक्रम सञ्चािन :  संघीय तथा प्रदेि कानूनको 
अतधनमा रही गाउँपालिकािे स्थानीय तहको भ-ूउपयोग योजना र भतूम व्यवस्थापन कायनक्रम 
सञ्चािन गनन सक्नेछ ।   

५९. समन्वय र सहजीकरण गने : वातावरण तथा प्राकृततक स्रोत संरक्षण सम्बचन्ध राविय तथा 
प्रादेचिक अतभयानमा गाउँपालिकािे आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गनेछ। 
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६०. सवेक्षण : कायनपातिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वातावरणीय तथा जैववक ववववधताको 
वस्तचुस्थतत बझु्न तथा यवकन गनन आवतधक रुपमा तोवकए बमोचजमको ढााँिामा वातावरणीय 
तथा जैववक ववववधता सवेक्षण गरन् सक्नछे । 

६१. गनुासो व्यवस्थापन : कायनपातिकािे वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैववक ववववधता 
सम्वचन्धत गनुासो र उजरुीको संकिन गने र त्यसको सम्बोधनको िातग एक अतधकारी 
तोक्न सक्नेछ ।  

६२. परामिन तिन सक्न े: गाउाँ सभा, कायनपातिका वा वातावरण िािा (इकाई) िे यस ऐनको 
कायानन्वनयको िातग सम्बचन्धत ववषयका ववज्ञसाँग सल्िाह र परामिन तिन सक्नेछ। 

६३. अतधकार प्रत्यायोजन गनन सक्न े : कायनपातिकािे यस ऐन अन्तगनत तोवकएका चजम्मेवारी 
तथा अतधकार वातावरण िािा (इकाई) मा प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

६४.  प्रितित कानून बमोचजम हनु े: यस ऐनमा िेचिए जतत कुरामा यसै ऐन बमोचजम र अन्यमा 
प्रितित कानून बमोचजम हनुेछ।   

६५. तनयम बनाउन सक्न े: यस ऐनको कायानन्वयनको िातग कायनपातिकािे आवश्यक तनयम 
बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो तनयम गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन पिात िागू 
हनुेछ । 

६६. मापदण्ड, तनदेचिका र कायनववतध बनाउन सक्न े: यस ऐन कायानन्वयनको िातग कायनपातिकािे 
आवश्यक मापदण्ड, तनदेचिका तथा कायनववतध बनाउन सक्नेछ । 

 


